
 ا حك ةكتاقوتلا 3 . تفل اباد 0 يعل للا ايما

 ايا

 0 ,_ يكول 0 2 3 9 ع 2



 لوصألا ملع دصاقم ىلإ لوصولا جاهنم
 ينارعشلا باهولا دبع خيشلا ينابرلا مامإلا : فيلأت

 دوكلا ناوضر فسوي : قيقخو ةسارد

 م2013 - ه1434 : ىلوألا ةعبطلا

 ©دقعو قافتاب ةظوفحم قوقحلا عيمج
 24 217: عطقلا سايق

 رشنلاو تاساردلل نحتفلا راد

 (00962) 6 4646199 :فتاه 0

 (00962) 6 4646188 : سكاف

 (00962) 799038058 : لاوج '

 نمرألا 11118 نانقع 183479 :ب .ص

 1010© 184.015|0312 :ينورتكلإلا ديربلا 0

 ان/اثثاث/.5.6050[8(|3[03 :ةينورتكلإلا ةكبشلا ىلع عقوملا ”::

 رشانلا رظن ةهجو نع ةرورضلاب رّبعت ال ةروشنملا تاساردلا

 يف هنيزخت وأ هنم زج ّيأ وأ باتكلا اذه رادصإ ةداعإب حمسي ال .ةظوفحم قوقحلا عيمج

 .رشانلا نم قباس يطخ نذإ نود لاكشألا نم لكش ّيأب هلقن وأ تامولعملا ةداعتسا قاطن

 ملا ماوطغك ,ءموعمبعل. ةلو مقنع هأ طلو طمماع ممهزن طع :عموملنععل, ممل آم 3 :عاناعالقأ وزلدأ عل هع

 مق مكمل( ذم ةمزل ؟010 05 طال ةحزل ممعقمك نيا طمانأ مراه معممتدكأمم ام ترتاأمو (مرم طع مانطاتكط ع



 ٍفاَرْعّسْلإَساَهَولادَبَع دي عيل فار اماما
 مكلالا# ةََسْفَوعملا

0 . 1 
 حتفلاراد
 رشنلاو تاساردلل





 قيء 58 ريدقتو ركش

 ٌريدقنو ٌركش

 ٌرثرَكََس نيل» :لاقف «ةدايٌرلاب هركّش نَم دعو يذلا ىلاعتو ٌكرابت هلل هللا ٌركشأ
 , يد .

 قيقحت ىلإ ينقّقوو - ٌةريثك هُمَعِنو  ٌمعنَأو «ّيلع هب َّنَم ام ىلع ىلاعت هّركشأ
 داق هلو ٌينارعّشلا باّمولا دبع خيشلا ريبكلا مامإلل باتكلا اذه

 . هّلهأ وه اميو 0 امب ءانّثلاو نكّشلا

 ير قيراط خول يدعم ودا كرت ف هر رت نو انذلاو
 َكَرابو «ىلاعت هللا هظفح قوتعُم حلاص روتكُدلا ذاتسألا ْحِبَّشلا ةليضف ىلإ ينانتماو
 ًةءارق ًالّمحتم «ةلاسّرلا هذه ىلع فارشإلا ًاروكشم لبق يذلا ءهِمولُعو هّيايح يف

 ءادبإب ّيلع ًامّركتمو باتكلا اذه عم يراوشم ةيادب ذنم اهلوصُفو ءاهثاحبأ

 يف ينّدعاستو «ينّديفت نأ اهنأش نِم ٍةدئاف لكبو «ةمّيقلا هتاهيجوتو هحئاصن
 0 ْ . ءازجلا ٌريخ ىلاعت هللا هازجف .«باتكلا اذه يف لمعلا زاجنإ

 روتكدلا خيشلاب ةلّثمتم «ةشّئانملا ةنجل ىلإ ٍنانتمالاو ءركّشلاب هّجوتأ امك
 هذه ةءارق ءابعأ الّمحت نيّذَّلا ءيلشعرم فسوي روتكدلا خيشلاو «ءليوّطلا يلع
 .ًاريخ ىلاعت هللا امهازجف «ةشقانملا ةسلج لوبَقب امّركتو «ةلاسرلا

 ةّيرادإلا اهيتثيهب ةّيمالسإلا توريب ةعماج ىلإ مارتحالاو ركشلاب مَّدقتأ امك

 لأسأو «ةبالط و ملعلا ةمدخ يف اهنولذبي يتلا ا

 راس يذلا ليصألا يقالخألا ٌيملعلا جهنملا اذه ىلع َتابَّتلاو ٌقيفوّتلا مهل هللا

 .ةّمألا هذه ءاملع نم انفالسأ هيلع

 .ا/ ةيآلا «ميهاربإ ةروس )١(



 ٍلوُصَألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصُولا ٌجاَهنِم ا

 امو - فّقوو «يندعاس ْنَم لك نانتمالاو نافرعلاو ركّشلاب ًاضيأ ىسنأ الو

 ءهلضف نِم ىلاعت ُهللا مهّداز «ةّيملعلا يتريسم يف يرزأ نِم َّدشو «يبناجب - لازَي

 هظفح ْخوُرَف نسح دلاخ خيشلا ةليضف ركّذلاب مهنم ٌصخأو «هناسحإو ءهدوُجو
 ملعلا ةمدخ يف دَحجُت الو «ىسنُت ال ةيلاع ٍدايُأ هل نم ءهيف كَرابو «ىلاعت هللا

 ,مهئفاكي نأ ىلاعت هللا ٌلأسأو لجو َّرع هللا يف يناوخإ َةّيقبو هّركشأ ءهرشنو

 . ًاريخ هللا مكازج :مهل ٌلوقأو «ًافورعم َىلإ ىدسأ نَم ّلكو «مهّبيِشُيو

 دوكلا ناوضر كسوبي



 هل قيقحتلا ةمدقم

00 

 ٍرورش نِم هللاب ٌدوعَتو ءهيلإ ٌبوتَنو ءهٌرفغتسّنو هُئيعتسّنو هُدمحَن هلل ٌدمحلا َّنِإ
 .هل يداه الف ٌلِلْضَي نمو هل ّلضُم الف هللا هدهي نم ءانلامعأ ٍتاَئيَس نِمو انسفن

 َّنأ ٌدهشأو «نيبُملا ٌقَحلا كِلملا هل كيرش ال هّدحو هللا اّلِإ لإ اّلأ ٌدهشأو

 «ٌيبنو ٍلوسر لك مام هّليلخو هّيفصو ءهّلوسرو هللا ٌدبع لي ًادّمحم انين اندّيس

 «نيرِهالطلا نيبّيطلا هلآ ىلعو «هيلع كرابو ملَسَو لص ّمهللا ٌيقتو ملاع ّلك ٌدِّيَسو

 .نيّدلا موي ىلإ ٍناسحإب مهَعِبَت نمو «نيمايملا رُعلا هباحصأو

 :دعب ام

١ 

 نع

 ءرهزألا ةعماجب نراقملا هقفلا ةبعش يف ةيديهمّتلا ةساردلا تيهنأ امل يّنِإف

 نوكي نأ ٌتببحأ ةيمالسإلا توريب ةعماجب ةيمالسإلا تاسارّدلا ةبعش يف مث

 هقفلا لوصأب ةقالع اذ ًافّئصم ءريتسجاملا ةجرد لينل ةّيملعلا يتلاسر ٌعوضوم
 انا ءاملطلا دبا ىلع: اهلك يتلا مولطلا وقاننب نين نم قلعت هي لاذ اك يذلا
 .ايلُعلا تاسارّدلا ةلحرمو ةّيعماجلا ةّلحرملا

 سراهف يف ليوط ثحب دعبو «هقيفوتو هللا دمحب  يرايتخا عقو دقو
 يف نيّصتخملل تاراشتساو «ةعوبطملاو ةطوطخملا بتكلا سراهفو «تابتكملا

 باتك ٌقيقحتو ةسارد ةيملعلا يتلاسر ٌعوضوم ٌنوكي نأ ىلع  لاجملا اذه

 «ٌيلوصألا «هيقفلا َيناّبّرلا مامإلل (لوصألا ملع دصاقم ىلإ لوصولا جاهنم)

 .هللا ٌتامَحَر هيلع ينارعّشلا باّمولا دبع َخيَّشلا .ثّدحملا

 ةنس ىفوتملا هلك يّلحملا نيّدلا لالج قّقحملا مامإلا حرش هيف رّصّتخا يذلا
 َتعِضُو يتلا حورّشلا لجأ نِم َّدَعُي يذلاو «(عِلاَطلا ردبلاب) ىَّمَسِملا ء(ه 454)
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 طل“ لق

 هلاك ئكبّسلا نيّدلا جت ليلجلا مامإلل (لوصألا يف عماوجلا عمج) باتك ىلع

 ٍلوُصألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصْؤلا ٌجاَهْنِم

 . ًابيترتو ًاعضو اهّقدأو ًاراشتنا اهعّسوُأ نمو ء(ه 1/1/1 ةنس قشمدب ىّفوتملا

 :اهنم ركذأ ٌةدع باتكلا اذه َقيقحت يرايتخا بابسأ

 فاردلا زونك نم نيمق زد ءابجإ | يف ةكراشملا يف ةيوقلا ةبغرلا - ًالوأ
 ٍباَّمولا دبع مامإلا مهنمو .هللا مهمحر انفالسأ انل هفّلخ يذلا يمالسإلا

 ممألا نِم ةّمآل فرعي الو «ةميظع ةورثو ةنيمث 6 انل ازد ليقف «َّينارعّشلا

 مولعلا رئاس يف مخض ثارت نم َةَّمألا هذهل فِرُع ام لثم ضرألا هجو ىلع

 ةّيويندلاو ةّينيدلا

 مّدَمّتلاَو ٠ «ّيملعلاو يراضحلا ىوتسملا هب ساقي يذلا قيقّدلا َرايعملا نو

 هفّلخ يذلا ثارّثلا كلذب اهرثأتو اهطابتراو اهكّشمت ىدم وه امنا توعشلل

 .اهايندو اهنيد رومأب قّلعتي ام يف اهفالسأ

 يف «نيزاوملا هيف ٌثبلقناو «ءاوهألا هيف ترثك يذلا رصعلا اذه يف نحنو
 ىضمأ يذلا يللا ٌيمالسإلا ٌيملعلا انثارتب َكَّسمّتلاو عوجرلا لإ ةحاسلا دش

 هنم عاض يذلاو : انييشتو اميلعتو ًاملعت ةيمدخ ىف' مهتايخ نوي انقالشأ هيف

 ققحم ريغ وأ اققحم عبطف ءهنم انيلإ لصو امو «نامزألاو ماجن ره يولع وتحل

 .ةّيملاعلا فحاتملاو بتكلا رود يف ًاطوطخم يقب امم ًاطيسب ًاءزج يواسي ال

 ءارآ تعونت امهمو «مايألا هذه يف ةّيملعلا سرادملا ترثك امهمف

 ةّمئالاك «نوقباّسلا انٌؤاملع اهكَرَت يتلا ٌمولعلا كلت ىقبت تفلتخاو نيرصاعملا

 ءارآلاو تاهاجّنالاو مولعلا هذه ةّيقادصمي دهشّت يتلا يه مهعابتأو ةعبرألا

 ةداعإ ّمَث نمو ءْتاَرَتلا كلذب َكّسِمَّتلاَو عوجرلاف ٠ ءاهتّيقادصم مدَع وأ «ةرصاعملا

 ينبت يتلا ةتباّثلا ةيساّرلا دعاوقلا ةباثمبو هب ءيضتسٌن يذلا روُثلا ةباثمب وه هئايحإ
 00 اب عملا اهراوب نو حنا راكب

 و «ةنيمّتلا زونُكلا كلت نم زنك جارخإ يف يوُلدب يلدأ نأ تيبخأ اًدِهلَو

 ًسوردت شفا يملع ّدَح ىلع - عبط نأ قّبسُي مل يذلا طوطخملا اذه اهنمض

 ذك يناير ملاع هاجت بجاولا ضعبب ًٌموقألو «هقفلا لوعأ ملعب نيستا اند
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 طع 3 نبق

 قيقحتلا ةمدقم

 ٌكّرابت هللا نم ًايجار ٌينارعّشلا باَّمولا دبع مامإلا وه «ةَّمألا هذه ءاملع نم

 .باوثلاو ّرجألاو «باوّصلاو ٌقيفوتلا ىلاعتو

 مولعلا نيدايم ىَّتش دش يف ينارعّشلا مامإلل ةيلاعلا ةّيملعلا ةناكملا - ًايناث

 حلا نقف هكللذ ىلع ةجيفاو ةلالد لدت ةعفمو ردك راثآ نهالقل انشق ملا

 طوطخم وه ام اهنمو عوبطم وه ام اهنم ةعفان بتك َةَّدِع نيدلا لوصأو ةديقعلا يف

 .هرصتخمو «رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا باتك :اهّمَهَأ نمو

 .هرصتخمو دئاقعلا ملع يف دئالقلا دئارف باتكو «ةينارعّشلا دئاقعلا نازيم باتكو

 يذلاو "”ىربكلا نازيملا ليلجلا هّباتك نراقملا يمالسإلا هقفلا يف فّلأو
 هقفلا ةّمئأ نيب هيف َقَّقَوو هيف عمج امدنع ًاقّفومو هقفلا يف ًادَّدَجُم هيف ربُتعا

 ًارظنو «ةيهقفلا بهاذملل ةنراقم ةّيَّدَج ةّيقيفوت ةسارد َلوأ دعي يذلاو .يمالسإلا

 وأ ّييهذم بّضعت يأ ٌقوف وُلعَت يتلاو يمالسإلا هقفلا ىلإ ةيم ةّيماّسلا هتّرظنو هتيّمَهَأل

 تاغللا نم ةغل نم رثكأ ىلإ مجرُتو .ًاثيدحو ًامّيدق ءاملعلا هيلع ىنثأ ع ٌيفئاط

 , "هكا

 وهو «ةيعرّشلا دعاوقلا نايب ىف ةِّينَّسلا دصاقملا :ةيهقفلا دعاوقلا ىف فّلأو

 ٍتاحيجرتو ٍتابيوصت عم ٌيشكَّْرلا نيدلا ردب قّقحملا مامإلا دعاوقل رصّتخُم
 دعاوقلا بتك تاهّمأ نم ٌديدعلا هيف ّجَّرَم رَكآ ًاباتك فّنص كلذ َدعبو «ةليلَج

 دنع هلاين داش امك اسينت امكنفا اناتك ءاجف اهقم لخادعولا تدعو ةيهعتلا

 .هدعاوقو هقجلا لك يو عع مداحلا

 جاهنمو «لوصألا ملع يف لوُصُفلا : اهنم بتك مدع هقفلا لوصأ يف فّلأو

 يذلا ّرمألا ًامّدقم «ةيهقفلا باوبألا عيمج ىلع هبْر :ةينارعشلا نازيملا وأ «ىربكلا نازيملا )١(

 قيفوتلاو ةمكحلا هؤليي ليلعتب لوق لكل ًالّلعم هيف اوفلتخا يذلا ّرمألا ّمُ .ءاهقفلا هيلع قفتا

 ةلصّنم ةّمألا هذه نم نيدهتجملا بهاذم لك َّنأ ربتعُي ِهّنأل ؛رخآ نود بهذمل بصعتلا مدعو

 :رظني .ًادبأ اهنع ةجراخ ريغو ءديلاب عباصألاو ٍصِخاَّشلاب ّلظلا لاصُنا ةعيرّشلا نيعب

 ه١/404١:ط «توريب «بتكلا ملاع راد 56- 04 /١ج :ينارعشلا مامإلل ىربكلا نازيملا

 .ةريمع نمحرلا دبع روتكدلا قيقحت م1989 -

 .١/19ج :ىربكلا نازيملا باتك ىلع ةريمع نمحرلا دبع روتكدلا قيقحت ةمدقم :رظني ةفإ



 مس 9
 ال هه

 ىلع فيرش يبأ نبا ةيشاح نم تاطقتلملاو ءلوصألا ملع دصاقم ىلإ لوصولا

 ملع يف سابتقالاو ءداهتجالا ٌداوم يف دابكألا مجحفمو ؛عماوجلا عمج حرش

 بتكلا نم كلذ ريغو «ماهلإلاب لمعلا بَجوأ نم ىلع ماسلا ٌدَحو «سايقلا
 .ةعفانلا لئاسرلاو

 دق للك ينارعّشلا خيشلا ةايح يف ةّيسنملاو ةّماهلا ةّيملعلا ٌةيِحاَّنلا هذهو

 داروألا هُّمَّه ةقيرط خيش ناك هّنأ مهنم ًاَظ ءسانلا ٌضعب اهلهاجتي وأ اهلهجَي

 نم ال مولعلا هذهب هل ةقالع ال اهب ناهتسُي ال ةيحان يهو - بسحف راكذألاو

 يف ًاملاعو «ًارْيبك ًايّبرم ناك دقف «هتقيقح فالخ ىلع اذهو ءديعب نم الو بيرق

 .اهقالخأب ًاقّلختمو ءاهيف ًارّحبتم «ةعيرّشلا مولع
 ةّيملعلا ةناكملا نم ًابناج نّيبأ ْنأ باتكلا اذهل يقيقحَت ءارو نم ٌتببحأف

 نيصلخملا ءاملعلا نم ٍدحأ ىلع ىفخَت ال يِتلاو هلك اهأّوبَت يتلا ةقومرملا

 ةفرعملاو ملعلا نيدايم يف هتميق نم ًائيش ًاضيأ نّيبأ نأو «نيلماعلا هللا لهأو

 جرادم يف هتيقرتو ملسملا ناسنإلا ءانبب هتيانعو ءمالسإلا عم هلغافت ىدمو
, 7 : : 

 نيذلا ءاوس «مجارّتلا ٌءاملع هبتك ام ىلع هَلُك كلذ يف ًادّمتعم .هل ًافاصنإ لامكلا

 .هدعب نم اوؤاج نيذلا وأ هورصاع

 مامإلا حرش ٍدِصاقمل ٌصَخلُمو ٌرصتخم باتكلا :ةّيملعلا باتكلا ةميق - ًاثلاث
 جالا مامإلل لوصألا يف عماوجلا عج باتك ىلع يّلَحَملا نيّدلا لالَج

 نم دعي يذلا يارجل عيب املا لح يف يلاظلا بحلاب نفورعملا « يكبسلا

 ءملعلا بالطو ءاملُعلا نيب ًالوادت اهرثكأو «هيلع تعضُو يتلا حورّشلا رهشأ

 00 نبال: اذنيل نمد يف ُيِنارعّشلا مامإلا هب حّرص ُصيِخلَّتلاو راصتخالا اذهو

 ٍلوُصَألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصُؤلا ٌجاَهنِم

 لوصولا جاهنم باتك» :لاقف «عماوجلا 91ص قالخألاو ننملا فئاطل هباتك يف حّرّصو )١(

 نبا ةيشاححو «عماوجلا عمجل يَّلحملا لالجلا حِرَش نيب هيف ٌتعمج لوصألا ملع ىلإ
 «فيرش يبأ نبا لامكلا ةيشاح نم ٍةدافتسا وأ ٍلقن ّيأ ظحلأ مل يّنكلو .«فيرش يبأ

 «علاطلا ردبلل ًاصّخلم ٌباتكلا ناك لب «ةروكذملا ةيشاحلل ًاراصتخا ظحلأ مل ًاضيأ كلذكو

 ةّيلوصألا لئاسملا ّمهأ ىلع لمتشَي باتكلا اذه نإ :ٌقدأ ةرابعبو لوقأ نأ نكمي وأ

 . ملعلا ٌبلاط اهيلإ جاتحي يتلاو «ٌئلحملا مامإلا خرش اهيلع لموتشملا



 دل
 اح اق

 ثاحبألا ضعب دوجوو «حرشلا اذه يف ظافلألا ضعب ةبوعصل ًارظنو

 مامإلا ماق ,ئدتبملا ةصاخو ءملعلا ٌبلاط اهيلإ جاتحي ال يتلا لاوقألاو

 لاوقألاو «هتفرعم ىلإ ٌةجاحلا ُمعَت ال ام لك فذحو ءهدصاقم صيخلتب ُيِنارعّشلا
 .نيرُخأتملا نم لوصألا ءاملع دنع ةحوجرملا

 فيراعّتلاو دودُحلا ىف ءاملعلا فالخ يف ٍقارغإلا نع باتكلا اذه الَخَف

 ءاملعلا حيرجت نِم اضيأ الَحو «ملعلا اذه يف نوفنصملا اهركذدَي ام ابلاغ يتلا

 .مهتَمارك نِم لاني الف «ةيملعلا ءارالا ضعب يف مهفلاخي نيذلا

 يف ديقعّتلا نِم ٍةَمالَّسو هِريِبعّتلا يف ٍةَّرقو ءظفللا يف ٍةلوهُس َعم كلذ لك
 ٍلوقُث نم هيف ام عم ءتاراشإلا ٍفطلأو «ٍتارابعلا نسحأب ءاجج لب ؛بِلاَعلا

 .ًةريبك ًةيملع ًةميق ّباتكلا يطعُي امم «َيِنارعَّشلا مامإلل ةّمهم ٍتاحيجرتو

 َّنإف «ةيلاعلا هَفّلؤم ةناكمو «ةيملعلا باتكلا ةميق نم مغّرلابو ءهّلك اذه عمو
 «ةيراجت وأ تناك ةّيملع :ةعبط يأ  يملِع ٌدَح ىلع  عّبطُي مل طوطخملا اذه

 رهزألا ةبتكم سراهف لالخ نم نيتنسلا براق هنع ليوط ثحب دعب كلذو

 يف ةينطولا دسألا ةبتكمو «ةرهاقلا يف ةيرصملا بتكلا راد سراهفو .ءفيرشلا

 ةطوطخملا بتكلا سدراهفو .ةصاخلاو ةماعلا تابتكملا نم كلذ ريغو « قشمد

 .تنرتنإلا تاحفص يف ىتحو « نيصتخملا ءاملعلا تاراشتساو «ةعوبطملاو

 قيمحتلا ةمدقم

 هلو هله ه2
 هنن 96نحع نه



 دك
 ٍلوُصَألا ملع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصْؤلا ٌجاَهنِم قطع

 : قيقحُتلا مسقو «ةسارّدلا مسق «نيمسِق ىلإ ٌتحبلا اذه ٌثمسق دقو

 لوألا مسقلا

 ةسارّدلا مسق

 ةدع هتحت جردني باب لكو «ةمتاخو نيبابو ديهمتو ةمدقم ىلع لمتشي

 :لوصف

 بابسأو «ًةماع قيقحتلل يرايتخا بابسأ اهيف تركذف :ةمدقملا امأ *

 .ريدقتلاو ركشلاو ثحبلا ةطخو ء«ةصاخ باتكلا اذه قيقحتل يرايتخا

 مهأو «هيف فيلأتلا قرطو هِرّوطتو ءهقفلا لوصأ ملع ةأشن نع :ديهمتلا *

 . ةقيرط لك بسح ىلع كلذ يف ةفلؤملا بتكلا

 : يتأي امكف باوبألا امأو *

 نيدلا لالج مامإلاو «يكبسلا نيدلا جات مامإلاب فيرعتلا :لوألا بابلا ١

 :نييلاتلا نيلصفلا ىلع بابلا اذه لمتشيو هللا امهمحر يلحملا

 عمج» باتك بحاص يكبسلا نيدلا جات مامإلاب فيرعتلا: لوألا لصفلا

 : ةيلاتلا ثحابملا ىلع لصفلا اذه لمتشيو .«عماوجلا

 .هتأشنو «هدلومو ءهبسنو ءهمسا :لوألا ثحبملا #*

 .هذيمالتو «.هخويش : يناثلا ثحبملا *#

 .هتافلؤم : ثلاثلا ثحبملا *

 .اهدلقت يتلا فئاظولاو ,بصانملا : عبارلا ثحبملا #

 .ةيملعلا هتناكمو «هتافو : سماخلا ثحبملا *



 هه 1 ثحتبتلا ٌةَّطُخ

 حرش» بحاص يلحملا نيدلا لالج مامإلاب فيرعتلا : يناثلا لصفلا ١

 : ةيلاتلا ثحابملا ىلع لمتشي لصفلا اذهو ««عماوجلا عمج

 .ةتاشنو «ةدلومو :هسنو ءاةجسا "لوألا ةحيملا ©

 .هذيمالتو هخويش : يناثلا ثحبملا *

 .هتافلؤم : ثلاثلا ثحبملا *

 . اهدّلقت يتلا فئاظولاو بصانملا :عبارلا ثحبملا *
 .ةّيملعلا هتناكمو .هتافو : سماخلا ثحبملا *

 اذه بحاص ينارعّشلا ٍباَّمولا دبع مامإلاب فيرعتلا : يناثلا بابلا " 

 :يتآلاك لوصف ةسمخ ىلع بابلا اذه لمتشيو «باتكلا

 لالخ نم ينارعشلا مامإلا هيف شاع يذلا رصعلا :لوألا لصفلا #*

 :ةيلاعلا ةعازبلا

 :ةيسايسلا"ةلاختلا “لوألا فحبفلا

 .ةيعامتجالا ةلاحلا : يناثلا ثحبملا

 .ةيفاقثلاو ةيملعلا ةلاحلا :ثلاثلا ثحبملا

 ةسمخ هيفو «ةيصخشلا ينارعشلا باهولا دبع مامإلا ةايح : يناثلا لصفلا *

 : ثحابم

 .هتينكو «هبقلو .هبسنو ءهمسا :لوألا ثحبملا
 .هتأشنو «هدلوم : يناثلا ثحبملا

 .هتيب لهأو هترسأ :ثلاثلا ثحبملا

 .هتافصو «هقالخأ : عبارلا ثحبملا

 لمتشيو «ةيملعلا ينارعشلا باهولا دبع مامإلا ةايح : ثلاثلا لصفلا *#

 : يلي امك ثحابم ةدع ىلع

 .هلجأ نم ةرهاقلا ىلإ هتلحرو «ملعلل هبلط :لوألا ثحبملا

 .هنارقأ ضعبو «هذيمالتو ءهخويش : يناثلا ثحبملا

 .مولعلا يف هرحبتو «هتاعلاطم :ثلاثلا ثحبملا



ً 1 

 هيفو «ةيعرشلا مولعلاب ينارعشلا باهولا دبع مامإلا ةلص :عبارلا ثحبملا
 :ةيلاتلا بلاطملا

 .ةّنسلاو نآرقلا مولعب ينارعشلا مامإلا ةلص :لوألا بلطملا

 .هقفلا لوصأ ملعب ينارعشلا مامإلا ةلص : يناثلا بلطملا

 .هلعاوقو «هقفلا ملعب ينارعشلا مامإلا ةلص :ثلاثلا بلطملا

 .ةيمالسإلا ةديقعلا ملعب ينارعشلا مامإلا ةلص :عبارلا بلطملا

 .ىرخألا مولعلاب ينارعشلا مامإلا ةلص :سماخلا بلطملا

 .هتافلّؤم : سماخلا ثحبملا

 .هئاقب ببسو «هنم هؤربتو ءهّيبس «هبتك يف ُّنمَّدلا :سداسلا ثحبملا

 : ةيلاتلا ثحابملا اهيفو «ينارعشلا مامإلا ةديقع :عبارلا لصفلا *

 .ةّدَمتعملا هبتك يف تّبثم وه امك ينارعّشلا مامإلا داقتعا :لوألا ثحبملا

 .ةهباشتملا تايآلا نم ينارعّشلا مامإلا فقوم : يناثلا ثحبملا

 .داحتالاو لولحلا ةيضق نم ينارعّشلا مامإلا فقوم :ثلاثلا ثحبملا

 .هيلع ءاملعلا ءانثو هتافو : سماخلا لصفلا *

 :ةيلاتلا ثحابملا ىلع لمتشيو «قّقحملا باتكلاب فيرعتلا : سداسلا لصفلا *

 ينارعشلا مامإلا ىلإ هتبسنو «باتكلا ناونع :لوألا ثحبملا

 .خسن ةنس يأ يفو ءهخسان نمو «باتكلا فيلأت نمز :يناثلا ثحبملا

 .باتكلا طوطخم فصو: ثلاثلا ثحبملا

 .باتكلا اذه يف ينارعشلا مامإلا هعبتا يذلا جهنملا : عبارلا ثحبملا

 .قيقحتلا لالخ ٌتلّصوت يتلا ةيملعلا جئاتتلا ّمهأ تنّمضت :ةمتاخلا *

 يناثلا ْمسِقلا

 باتكلا اذه يف يلَمَع

 ءًاقيقحت هّصن ًةمدخ باتكلا اذه قيق قيقحت يف هّتجهتنا يذلا ٌجهنملا نّمضتي
 :ةيلاتلا رومألا قفو «هنم ًابيرق وأ «ئنارعّتلا ُمامإلا هفّلْوم هعّضَو امك هل 2



 د ثحبلا ٌةَّطُخ

 يف هيلع فراعتملا يئالمإلا مسرلا بسح ةطوطخملا صن ةباتك:لوألا

 يف صقن وأ طقس ببسب ةكيكرلا لمجلا ضعب حيحصتو ءرضاحلا انرصع

 اذه لصأ وه يذلا علاطلا ردبلا باتك نم طقّسلا اذه كّرادت مث نمو .«طوطخملا

 ٌتيفتكاو ةثيدحلا ميقرتلا تامالع ٌمضوو «هعضوم يف هيلإ ٌةراشإلاو باتكلا
 انرصَت ءالمإو ٌمسَر فلاح ٌّصَّن لك ىلع هيبَّتلا نع انه ةراشإلاب

 مزلي ام ليكشت مث ءًادوجوم ناك اذإ صنلا ليكشت ىلع ةظفاحملا :يناثلا

 .صنلا حاضيإل هليكشت
  ةيمجعألا مالعألاو «ةيوبنلا ثيداحألاو «ةينآرقلا تايآلا طبض :ثلاثلا

 .مزاللا لكشلاب - تدجو نإ

 : اذكه نيرهزم نيسوق نيب صنلا يف ةدراولا ةميركلا تايآلا عضو: عبارلا

 مقرو ةروسلا مسا ركذب كلذو ميركلا نآرقلا يف اهروس ىلإ اهوزع مث «4
 .باتكلا يشاوح يف «9:ةيآلا ءءاسنلا ةروس :اذكه «ةيآلا

 نييلاله نيسوق نيب صنلا يف ةدراولا ةيوبنلا ثيداحألا عضو :سماخلا

 .(...) اذكه نيريغص

 «ةيلصألا اهرداصم نم صنلا يف ةدراولا راثآلاو ثيداحألا جيرخت : سداسلا

 ةمئأ نع لقنلاب  امهدحأ وأ نيحيحصلا يف نكت مل ام  اهيلع مكحلا ركذ عم

 .نأشلا اذه

 .باتكلا يف ةدراولا مالعألا ةمجرت : عباسلا

 كلذو ءءاملعلا نع ينارعشلا مامإلا اهلقن يتلا لوقنلا قيثوت :نماثلا

 . اهباحصأ ىلإ اهتبسنو ةّيلصألا اهرداصم ىلإ عوجرلاب
 .ةلكشملاو «ةبيرغلا ظافلألا حرش : عساتلا

 رصانعل ًانايبو «ئراقلل ًاليهست «لئاسملل ةبسانملا نيوانعلا عضو :رشاعلا

 فيرعت] :اذكه غّرفم زراب طخبو «نيفوكعم نيسوق نيب اهتلعجو «ثحبلا
 «باتكلا لصأ نم تسيلو «ققحملا نم ةدايز اهنأ ىلع ةراشإلل [هقفلا لوصأ

 .اهترثكل ؛شماوهلا يف اهيلإ رِشَأ ملو ءانه كلذ ىلع هيبنتلاب ٌثيفتكاو



 ٍلوُصألا ٍملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصَولا ٌجاَهنِم ا
 قطع أ ادق

 0-0 حاضيإلا

 ةغل باتكلا ىف ةدراولا ةيملعلا تاحلطصملا فيرعت :رشع ىناثلا

 .احتالطضاو

 رصتقا اذإ «ةيفالخلا لئاسملا يف ءاملعلا لاوقأ ىلإ ةراشإلا :رشع ثلاثلا

 دنع اهفعض وأ ةروكذملا لاوقألا ةّحص نايب عم ءاهضعب ركذ ىلع هلاك فّلؤملا
 .لوصألا ءاملع

 يف طقس تابثإ وأ تاحيحصت طوطخملا شماه يف َدَرَو :رشع عبارلا

 هيلع ةراشإلا عم «صنلا نمض هناكم يف هتابثإب ٌتمق «لصألا

 ةمالع عضأ طوطخملا لصأ نم ةقرو لك نم ءاهتنالا دنع :رشع سماخلا

 شماهلا للعلا اريل مث «ةقرولا يف تدرو ةملك رخآ دعب (8) : اذكه ةمجن

 ىرسيلا ةحولل(ب) فرحلاو «ىنميلا ةحولل (أ) فرحلاب ًانورقم ةقرولا مقر ىلإ
 .(ب / ٠ ق) :وأ (أ / © ق) :شماهلا يف هلاثم

 يف ٌثدمتعا يننأل ؛ْخَسْنلا فالتخا ىلإ شماهلا يف رِشأ مل :رشع سداسلا
 كلذو «ةّيرهزألا ةبتكملا ةخسُن يهو «ّمألا ًةخسْنلا ربتعت ةدحاو ةخسن ىلع يلمع

 .نيليوط شيتفتو ثحب دعب اهاوس ىلع يروثع مدعل
 :يلي ام نمضتت باتكلل ةيملع سراهف عضو :رشع عباسلا

 .ةينارقلا تايآلا سرهف أ

 .ةيوبنلا ثيداحألا سرهف - ب

 .مالعألا سرهف - ج

 عجارملاو رداصملا سرهف -

 .باتكلا تاعوضوم سرهف ه

 يّلعل «دعب َرونلا ري مل يذلا «سيفنلا باتكلا اذه ةمدخل يلمع اذهف : دعبو
 ملعلا بال نيب ًالوادتُم ريصبف تاعوبطملا رّيَح ىلإ ةلزعلا كلت نم هجِرخأ نأ

 ةّقَدلا - يتعاطتسا ٌردق كلذ لك يف ًايّرحتم ءلاجملا اذه يف نيثحابلاو



 عمم 9 1
 0 : ثحتبلا ةطخ

 ا 7 4

 هبو لّكوتأ هيلعو «يبسح ٌهللاف «رابتعا لك قوف يه ىتلا ةّيملعلا ًةنامألاو

 نوكي نأ وجرأ هللاو ءهّمتأو هجو لمكأ ىلع لمعلا اذهب مايقلا ىلع «نيعتسأ

 هنإ «ملعلا بالط هب عفني نأو ءميركلا ههجول ًاصلاخ باتكلا اذه يف يلمع
 .ءاعدلا بيجم ٌعيمس بيرق

 .نيملاعلا ٌبر هلن دمحلاو

 هلم ه0 هه
 نع نع تع





 م أملعةأشت 2 ع





 8 7 رع
 لج" ١ هِسِرادّمو ِهقِفلا لوصأ ملِع ٌةأشَن :ديهمّتلا

 ةفرعمل ٌةيقفلا اهيلإ جاتحُي يتلا ةّيعرَّشلا مولُعلا ّمهَأ ني هقفلا لوصأ ّملع َّنِإ
 ةطساوبف «ةيعيرشتلا رداصملا نِم يللا ٍلاعفأل ةيعرّشلا ماكحألا طابنتسا

 ىلإ لصوتي «ةنسلاو باتكلا صوصن ىلع هطباوضو «هدعاوق قيبطتو هثوحب
 ىلإ ًاضيأ لصوتي هطباوضو هدعاوق ةطساوبو ءاهيلع لدت يتلا ةيعرشلا ماكحألا
 ىرخألا عيرشتلا رداصم نم صوصن اهيف دري مل يتلا ثداوحلل ماكحألا طابنتسا

 :هكلذاريغو: :تاحضتتالاو قايحتسالاو نانقلاك

 نم اهوذَخَأو «ًّماكحألا ُةّمئألا مهَف فيك يتفملاو «يضاقلا ملعَي هبو

 ىلع ءانب ةثداحلا لئاسملا جيرخت نِم انُكمَتي ىتح اهطابنتسا ىلإ اولّصوتو ءاهتّلدَأ
 نم اونكمتيلو «طباوضلاو دعاوقلا كلت نِم ٌهوجرختساو ُةّمثألا هطبنتسا ام
 . '"”ةفلتخملاو ةددعتملا ءارآلا نيب حيجرتلا

 هقفلا لوصأ ملع ٌةأشت

 اهّضعَب ُفلتخَي لحارمب هّتأشن يف  هطباوضو هدعاوقب  هقفلا لوصأ ٌملِع ّرم
 : يهو «لحارم ثالثب رم دق ملعلا اذه نأب :لوقلا نكميو .ضعب نع

 :ديعقت وأ ليصأت نود ٌيعقاولا دوجولا ةلحرم :لوألا ةلحرملا

 هقفلا لوصأ ملع َّنأل ؛ِلكي َىِبَنلا دهع ذنم عقاولا يف تأدب دق ةلحرملا هذهو

 نوكي ثيح هنأل هلبق نّود دق هقفلا ناك نإو «هقفلا ملع دوجوب هّدوجو ظبترم

 ءا/5 ص : هك نخلا ىفطصم روتكدلا انذاتسأل :يمالسإلا هقفلا لوصأ لوح ثاحبأ :رظني ('0)

 ا ::ط «توريب «قشمد «بيطلا ملكلا راد



 ٍلوُصَألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصُؤلا ٌجاَهْنِم هك

 ةلاحم ال ًامتح نوكي جاهنملا ناك ثيحو .طابنتسالا ٌُجاهنم ًامتح نوكي هقفلا

 . هقفلا لوصأ

 ٍلوصأ ٌدعاوق َّنأب يضقَي رومألل ّيقطنملا َبيترّتلا َّنِإ :لوقن نأ عيطتسن لب
 يف ءانبلا ُسساسأ ُقِبسَي امك .هقفلا ىلع دوجولا يف ٌةقباس ماعلا اهلكشب ِهقفلا

 لبق هيدل نأ رّوصتنو الإ دهتجم نم وقف ٌدوجو ٌرّوصتن الف ءهّسفن ًءانبلا ٍدوجولا
 الإ يوم ءانب دوجو رّوصتن ال امك ءهماكحأ اهيلع ىتَب دق ّدعاوقو :ًالوصأ كلذ
 .ٌعرَك يناَّثلاو «ٌلصأ ُلّوألاف «ءانبلا ىلع دوجولا يف ٍقباس ساسأو ءرذج رّوصتب

 ًافورعم نكي مّل نإو اق[ هل روما كتذدكو «عيرشّتلا دوجوب دجو ُةقفلاو

 هنو ةفرعلا ةعلب لن كا رقلا هل «كلذ ىلإ ةجاحلا مّدعِل ؛ةنّيعم دعاوق مساب

 نم نوتفملاو ةاضقلا ناكو ءاهب ساّنلا ٌملعأ ِْيَي وهو ءةغلّلا كلتب لك هللا ٌلوسر

 هب يضقَت امو ءاهيناعمو ةغلّلا كلتب ًاضيأ ملِع ىلع لي هللا لوسر باحصأ

 «ثيداحألا دوروو «تايآلا لوزن بابسأب ًاضيأ ملع ىلع اوناك امك ءاهبّيلاسأ

 نوضقَي اهساسأ ىلع هدصاقمو «عيِرْشَتلا رارسأب ًةريصبو َةفرعُم مهّبسكأ اذه لكو

 .نوتفيو

 هيف صن ال امم وأ صن هيف امم ماكحألا طابنتسا نع نوثحبي امنيح اوناكف

 مهنأ الإ ءءاوشع طبخ نوطبخي الو «ةيلوصأ دعاوق ىلع كلذ يف نودمتعَي اوناك

 نِم مُهفُت امّنإو ءنوحّرصُي ال ًةراتو ءاهيلع اودمتعا يتلا ةدعاقلاب نوحّرصُي ٌةرات

 قّلطُيو بتك نوطُب يف َةنّودم ٌدعاوقلا كلت نكت مل نإو «مهتاشقانُمو مهمالك ايانث

 .'""(هقفلا لوصأ) ٌملع اهيلع

 ةنيهج نم ةأرما نأ : هييَذ سابع نب هللا دبع انذّيس هاور ام :كلذ ةلثمأ نمو

 ْثتاَم ىَّنح جُْحَت مل ٌجحَت نأ تّرْذَن يّمأ َّنإ) :تلاقف لك يبنلا ىلإ تءاج
 ٍتنكأ ٌنيد كّمأ ىلع ناك ول ٍتيأرأ ءاهنع يَجُح معن :لاق ؟ اهنع ٌجحأفأ

 لوصأ :ًاضيأ رظنيو -١١ 9١ص :اغبلا ىفطصم روتكدلل يمالسإلا هقفلا لوصأ :رظني )١(

 :يمالسإلا هقفلا لوصأ لوح ثاحبأ 2.٠١ ص : :ةرهز وبأ دمحم ةماّلعلا خيشلل هقفلا

 .٠١8ص :نخلا ىفطصم روتكدلل



 هرف هسرادّمو هقفلا قوص ملِع ٌةأَشَن :ديهمتلا

 سايقلاب لمع  حضاو وه امك  اذهو ''”ءافّولاب ٌقحأ للاف هللا اوُضقا ؟ هّئيضاق

 . ؟9توحبو' هقفلا لوصأ دغاوق نم ونهو

 طابنتسا َملع اهنمو لَك هللا لوسر نِم مهَمولُع اوذخأ نو ٌةباحصلاو

 - ءاهقفلا رابك نم وهو هلو ايلع نينمؤملا َريمأ : اًنعمَس اذإ  ًالثم  نحنف

 اذه همك ىف هنأ انكردأ ؛هلوق ىلع ٌلدتسُي فيكو رمخلا براش ةبوقع ىف لوقي

 لوصألا دعاوق نِم وهو «عئارذلا ٌدسي مكحلا وأ «لآملاب مكُحلا جهنم جهنَي

 اهبرشي ءرمخلا ىف راشتسا هذ باطخلا نب رمع نأ :اذه همكُح ٌةصقو
 اذإ هنإف «ةدلج نينامث هدلجت نأ ىرن : هذ بلاط ىبأ نب ىلع لاقف «ءلجرلا

 كلذ ٌرمُع دلَجَف لاق امكوأ ءىرتفا ىذه اذإو .ءىذه ركس اذإو ءركس برش

 . نقم ماركلا هباحصأو هلي َيَِنلا رصع يف اذه ."”نينامث رمخلا يف

 :فيلأتلاو نيودتلا نود ليصأتلاو ديعقتلا ةلحرم :ةيناثلا ةلحرملا

 «ثداوحلا ٍةَرثكل ؛عسنَي ظابنتسالا اًندِجَو نيعباّتلا رصع ىلإ انلقتنا ادإف

 ةنيدملاب هريغو «؟؟”بيسملا نب ديعسك ىوتقلا ىلع نيعباّتلا نم ةفئاط يفوكعو

 جحلا :باب ءديصلا ءازجو راصحإلا باتك «5077/7ج :هحيحص يف يراخبلا هجرخأ )١(

 ج : ىربكلا هننس يف يئاسنلاو )١1785(2, مقر (قأرملا نع جحي لجرلاو تيملا نع روذنلاو

 971(2؟) مقر ءجحي نأ رذن يذلا تيملا نع جحلا باب ءجحلا كسانم باتك 777

 نم مهلك ١(. الكم مقر ءموص هيلعو تومي لجرلا باب 259 /؟ج :هننس يف يمرادلاو

 .يراخبلل ظفللاو «ًاعوفرم هيَ سابع نبا ثيدح
 . 6١ص :اغبلا ىفطصم روتكدلل :يمالسإلا هقفلا لوصأ (؟)

 هجرخأ :ثيدحلاو «١8ص :نخلا ىفطصم روتكدلل :يمالسإلا هقفلا لوصأ لوح ثاحبأ (©

 )١87(, مقرب رمخلا يف دحلا باب «ةبرشألا باتك «847 /١؟ج :أطوملا يف كلام

 .توريب «ةيملعلا بتكلا راد «ةبرشألا باتك ؛١/787ج :هدنسم يف يعفاشلا هجرخأو

 - يشرقلا دمحم وبأ ءمّلَعلا ءليلجلا مامإلا ءبهو يبأ نب نزح نب بيسملا نب ديعس :وه (:4)



 قمح
 قط" لق

 نيب ناك ءالؤهف «مهريغو قارعلا يف ''”يرْضَبلا نسحلاو '''ةمقلعو «ةرونملا
 هيرو ينم ناك رق ياجعل كراكو لك اهلوشو ةَّنُسَو هللا ٌباتك مهيديأ

 «سايقلا ٌجاهنم ٌجهني نم مهنمو ءّصن كانه نكي مل نإ ٍةحلصَملا جاهنم
 تناك «قارعلا ءاهقف نم هريغو هلك َىعخَنلا مي ميهاربإ اهعزفت ناك يغلا هتاميرتلال

 لّلِعلا كلت قيبطتب ٠ اهيلع عيرفّتلاو ءاهطبضو ةسيقألا ٍللِع جارختسا وحن ُهَجَْتَت

 .ةفلتخملا عورفلا ىلع

 5و

 ٍلوُصَألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصولا ٌجاَهَنِم

 رمع ةفالخ نم اتضم نيتنسل دلو «هنامز يف نيعباتلا ديسو ةنيدملا لهأ ملاع ءيموزخملا -

 نب ديزو «ًايلعو «َنامثع عمسو ءرمع ىأر «ةرونملا ةنيدملاب اهنم نيضم عبرأل :ليقو « لَم

 نب ّيبأ نع َلَسرَأ «ر سابع َنباو «ةريره ابأو ؛ةشئاعو «ًادعسو «ىسوم ابأو تباث

 ريس :رظني .(ه94) :ةنس هلك يفوت مهريغو ءادردلا يبأو «ةدابع نب دعسو «لالبو «بعك

 دامعلا نبا مامإلل بهذلا تارذش 2750 7 17/4١ج :يبهذلا ظفاحلل ءالبنلا مالعأ

 7١7 *1١. /١1ج :يلبنحلا

 «قارعلاو ةفوكلا هيقف لبش وبأ «ةمقلع نب كلام نب هللا دبع نب سيق نب ةمقلع :وه )١(

 ةيدمحملا ةلاسرلا مايأ يف دلو ءريبكلا دهتجملا دوجوملا ظفاحلا مامإلا ءاهئرقمو اهملاعو

 دوعسم نبا مزالو «ةفوكلا لزنو داهجلاو ملعلا بلط يف رجاه «نيمرضخملا يف هدادعو

 يبأو ناميلسو يلعو نامثعو رمع نع ثدح ءءاملعلا هيلع نآرقلا دّوجو «هب هقفتو هيَ

 مقار ةفئاطو ىسوم يبأو رامعو دعسو ةشئاعو بابخو ةفيذحو ديلولا نب دلاخو ءادردلا

 «هتمسو هيده يف دوعسم نباب هِّبَشُي ناكو «يبعشلاو يعخنلا مي ميهاربإك ةمئأ هب هقفت نط

 2 مدا ءالبنلا مالعأ ريس :رظني .ناورم نب كلملا دبع ةلود يف هلاك يفوت

 مامإ «ديعس وبأ هنايض 5 يراصنألا تباث نب ديز ىلوم ديعس وبأ يرصبلا راسي نب نسحلا :وه (6)

 «ةريخ همأ مساو ندع ةقالخ ند اننا وركبل هلك دلو 07 ةرصبلا لهأ

 قتعأو ةنيدملا نكس «ناسيم يبس نم هوبأ راسيو «نينمؤملا مأ ةملس مأل ةالوم تناكو

 لفط وهو يكبيف ةجاحلا يف نسحلا َّمأ ثعبت ةملس مأ تناك ءرمع ةفالخ يف اهب جوزتو

 نم هعروو هتحاصفو هملع نأ نووريف همأ ءيجت ىتح هيلع رديف اهيدثب ةملس مأ هتكستف

 مهنم «هل نوعدي اوناكف ريغص وهو كك هللا لوسر باحصأ ىلإ هجرخت تناكو «كلذ ةكرب

 يو مهريغو سنأو سابع نباو ةبعش نب ةريغملاو نيصح نب نارمع نع ىور هب رمع
 هملا/ *557  /5ج :ءالبنلا مالعأ ريس :رظني .ةدوهشم هتزانج تناكو «(ه١١١) ةنس يفوت

 .175-١/158ج :بهذلا تارذش



 : 0 مع 3
 ا ا هسرادّمو هقفلا لوصاأ ملِع ةاشن :ديهمتلا

 تفلتخا امّلُكو ءلبق يؤ نِم رثكأ تحَضَنا دق َجِهانَملا َّنأ انه ٌدجنف
 لك يف ٍطابنتسالا ٌجهانَم َرّيمتت نأ يف ًابِبَس ٌفالتخالا ناك ةَّيهقفلا ٌُسِرادملا

 .ةسردم

 دجن ؛ نيكو نيدهتجملا ةمئألا رصع ىلإ انلصوو «نيعباتلا ّرصع انّزواج اذإف

 «حّضوأ لكشب زّيمتِت ماكحألل مهطابنتسا حجهانم تذخأ دقو ع نيدهتجملا نأ

 «ةحضاو «ةحيرص ٍتارابعب ةمكألا ةنسلأ ىلع ءاهُمِلاعَم رهظتو ءاهئيناوق يش

 هم يبا وع

 . هةقضد
290- 

 ب ايبألا هط اهكشبا جهانم َدّدَح هن ؛ؤ ةفينح ابأ َمامإلا  ًالثم  ٌدجنَف

 نوفلتخَي امو ؛هيلع نوُموجُي امب حا نقم ةباحّصلا ىواتفف .ةّئسلاف «باتكلاب

 لاجر مهّنأل ؛نيعباّتلا يأرب لحي الو ءاهنع جّرخي الو .مهئارآ نِم رّيختي هيف

 وه يبأب - ِِكَي هللا ٍلوسَر نَع انءاج ام» : هب لاقف .نودهتجي امك ٌدِهتجي «هلثم

 ياسا مااا انو هتتلاكل اقل يمل ويعلو سال لف او يّمأو
 ."7(ٌلاجر ُنحّنو «ٌلاجِر مُهَف مهريَغ نع انَءاَج امو ءانّيَخَت

 هجاجتحا نت فاو ٌيلوصأ جنم ىلع ريس ناك : بط كلام مامإلا ًاضيأو

 نم هريغ ىلإ ةفاضإلاب لاو ءهبتك يف كلذب هحيرصتو «ةنيدملا لهأ لّمعب

 , 0 لظايضتسا ىف اهيلع ٌدمتعا ىلا ةيساسألا رداصملا

 ىَنبُت يتلا «ٌدعاوَقلا َنودّعَقُيو ءلوصألا َنوعضَي ٌةّمئألا ذخأ رصَعلا اذه يفف
 اهّنأ َمغُر «ملعلا اذه ةاون اهرودب تناك يتلاو «مهّتاطابنتساو مهئاداهتجا اهيلع

 ةيعرفلا مهلئاسمو ةيهقفلا مهثاحبأ لالخ «ةقّرفتمو ةروثنم دعاوق نوكت نأ ُدعَت مل

 هب هلالدتسا هجوو ءهليلد ىلإ ٌريِشُيو مكُحلا رّرقُي ٍدهتجم وأ هيقف لك ناك َنيح

 ريسو 71١« /9 :مالسإلا خيرات يف ْئِبهَّذلا ظفاحلا :ةفينح يبأ مامإلا نع لوقلا اذه دّروأ )١(
 .776 /١ج :ىربكلا نازيملا يف ينارعشلا مامإلاو «5/١40ج :ءالبنلا مالعأ

 .17 ١١ص :ةرهز وبأ دمحم موحرملا خيشلل هقفلا لوصأ :رظني (5)



 ٍلوُصَألا ملع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصُولا جان ل

 ًءاج نأ ىلإ ءهَّدحَو هقفلا لوصأ ملعب ةّصاخ ةنّودم ٌبتك كلذ يف مهل نكي مّلو

 . '""كذ ٌيعفاَّشلا سيردإ نب دّمحم ُمامإلا

 :نيودَّتلاو فيلأّتلا ةلحرم :ةثلاثلا ةلحرملا

 نأ ىلع نيت اكلاو قيفح انلاو ءادتعلا: دلك ثقفتا
 عضوف « هيو ٌىئعفاشلا ان انمامإ وه هماكحأ طبضو هدعاوق نّودو هتاتش عمجو ملعلا

 . ""”ةلاسرلا باتك وهو هقفلا لوصأ ملع يف باتك لوأ

 ٌىعفاّشلا مامإلا لبق اوناك» :ثفك ””ُيْراّرلا نيّدلا ٌرخف ٌريبكلا ُمامإلا لاق

 مهل ناك ام نكلو ءنوضرتعّيو لة نسا ٍلئاسم يف نوُمّلكتَي

 ءاهِتاضراعم ةيفيك يفو «ةعيرّشلا ٍلئالد ةفرعُم يف هيل هلإ ٌعوِجرَم ٌّىّلك ٌنوناق
 عَجرُي لك ًانوناق قلخلل عّضَوو .هقفلا لوصأ َملع يالا بتساف 5-5 ٠

 لوصألا لع ىلإ ٌيعفاَّشلا ةبسن َّنأ ملعاو ... ءعرّشلا ةلدأ تتارب هرم يندب

 .*”«ضورعلا ملع ىلإ دمحأ نب ليلخلا ٍةبسنكو «قطنملا ملِع ىلإ وطسر أ ةبسنك
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 اذه يف نَص نَم َلَو أ

 لوصأ يف زيجولا «17ص :اغبلا ىفطصم روتكدلا انذاتسأل :يمالسإلا هقفلا لوصأ :رظني )١(

 .01 - ١0ص :يليحزلا دمحم :د (يعرشلا مكحلا ءرداصملا ءلخدملا) يمالسإلا هقفلا
 هقفلا لوصأ لوح ثاحبأ -١5« 4١ص :ةرهز وبأ دمحم خيشلل هقفلا لوصأ :رظني (؟)

 :اغبلا ىفطصم .د :يمالسإلا هقفلا لوصأ «40و 87 ص :نخلا ىفطصم .د :يمالسإلا

 .07ص :يليحزلا دمحم .د : يمالسإلا هقفلا لوصأ يف زيجولا ء.18ص

 «هنامز يف نيِمّلكتملا ناطلس ةماّلعلا «يلع نب نسحلا نب نيسحلا نب رمع نب دمحم :وه (6)
 نبا يزارلا مث «لصألا يناتسربطلا يميتلا «يركبلا «يشرقلا هللا دبع وبأ «نيدلا رخف

 تافنصملا بحاص ةيعرشلاو ةيلقعلا مولعلا يف هتقو ُمامإ مّلكتملا رّسفملا ءاهبيطخ
 مث دلاو ىلع ًالوأ لغتشا ؛.(ه545) ةنس دلو ؛ةروكذملا ةريزغلا لئاضفلاو ةروهشملا

 هل ناكو دالبلا رئاس نم ةبلطلا هّدصَق «ةريثك ًامولع نقتأو «هريغو ينانمسلا لامكلا ىلع

 «قافآلا يف ترشتنا «ةريثك تافنصم فّنص ؛ماعلاو صاخلا هرضحي ظعولل ريبك سلجم

 «لوصحملاو ريبكلا ريسفتلاو .«يعفاشلا بقانم :اهنم اهب لاغتشالا ىلع سانلا لبقأو

 ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط :رظني (ه5١56) ةنس رطفلا ديع موي ةارهب هك يفوت ءاهريغو

 .45 - 8١ /8ج :يكبسلل

  ةه"ص :يزارلا رخفلل يعفاشلا بقانم (5)



 0 هقفلا لوصأ ملع يف فيلأتلا ةزط::نيومكلا

 '"''هن5 نودلخ نب نمحّرلا ٌدبع ٌريبكلا خّرؤملا لاقو

 هتّلاسر هيف ىلمأ «هنع ىلاعت هللا يضر ُيعِفاَّشلا هيف بتك نم لّوأ َناكوا»

 ةلعلا مكحو خسنلاو ربخلاو نايبلاو يهاونلاو رماوألا يف اهيف مّلكَت «:ةروهشملا

 ءدعاوقلا كلت اوقّّقحو «هيف ةيفنحلا ٌءاهقف ّبتك ّمث .سايقلا نم ةصوصنملا
 افق لوقلا كوكو أو

 هقفلا لوصأ ملع يف فيلأّتلا قرط

 يف هب9َذ يعفاشلا مامإلا دعب ٌءاملعلا عَتاتَت هتلزنم ٌولُعو «ملعلا اذه ةّيّمهأل

 تاذ تافنصم اوُفّلأف هيف فينصتلا يف عّسوتلاو ملعلا اذه 0 يضر

 : يه «ةفلتخم قرطو «ةددعتم تاهاجتا

 : ةّبعفاّشلا ةقيرط وأ نيملكتملا ةقيرط أ

 ٌرثكأ اهيلع راسو «ةلاسّرلا يف ُيعفاَّشلا ٌمامإلا اهلّطتخا يتلا ةقيرّطلا يهو
 زاتمتو .ةلزتعملاو «ةرعاشألا نم مالكلا ءاملعو ةلبانحلاو ةّيكلاملاو ةيعفاَّشلا

 ٌدعاوقلا رّرقُتو ءًايقطنم ًايرظن ًاقيقحت ملعلا اذه ّدعاوق قّقحُت اهّنأب ةقيرلا هذه
 مهف ءاهل اهتفلاخم وأ اهل بهذملا عورف ةقفاوم ىلإ ٍتافتلا ريغ نِم «ةّيلوصألا

 مث «يسنوتلا «لصألا يليبشإلا نيدلا يلو ءميحرلا دبع نب دمحم نب نمحرلا دبع :وه )١(
 «نآرقلا ظفحو «سنوتب (هالا7#؟) ةنس دلو ءنودلخ نباب فورعملا ءيكلاملا .يرهاقلا

 .هدلب لهأ نم ةعامجب هقفتو ءوحنلا يف ليهستلاو ,بجاحلا نبا رصتخمو «نيتيبطاشلاو

 ّنفو بدألا اميسال كلذ عيمج يف رهمو «نونفلا نم ريثك يف أرقو اهيف ثيدحلا عمسو
 يف ءارقإلل ردصت «هتمزالم نم اورثكأو هومركأو اهلهأ هاقلتف ةيرصملا رايدلا مدق «ةباتكلا

 ممألاو كولملا خيرات يف ربعلاب ىمسملا خيراتلا باتك تافلؤملا نم هل «ةدم رهزألا

 ىتح يقبو «ةيرصملا رايدلاب ةيكلاملا ءاضق يلو ؛مولعلا عيمج هتمدقم توح دقو «ربربلاو
 :يناكوشلل عباسلا نرقلا دعب نم نساحمب علاطلا ردبلا :رظني .(ه4504) ةنس ةءاجف يفوت

 ىالال الك //ج :بهذلا تارذش 75 - 3737ج

 .406ص :نودلخ نبا ةمدقم (0)



 ا
 ؛ نكمأ ام يلقعلا لالدتسالا ىلإ نوليمّيو ءهقفلا نع لئاسملا كلت روص نودّرجي

 واب جلت ةقيولملا هذه ٌباحصأف «مهتقيرط ىضتقمو مهنوئف بلاغ هنأل

 . "”َ(ِضَرَع الإ يلوصألا ثحبلا ءانثأ ةيهقفلا عورفلاب مهَسفنأ

 : ةّيفنحلا ةقيرط وأ ءاهقفلا ةقيرط - ب

 ؛ ايف ذايجال باللون تان اايعيوكلا ةجتتو ؛عورفلاب ٌةرْئأتم ٌةقيرط يهو
 نم ةّيفنحلا ةّمثألا نع لقُت ام ءوض يف ةّيلوصألا دعاوقلا قّدحُت اهّنأب زاتمتو
 اودجو اذإف ءدعاوقلا كلت ىلع ةيبهذملا عورفلا ٌقيبطت نوعارَي مهف .عورفلا

 ىرن اذهلو ءاهل عستي لكشب اهوررقو ءاوفرصت عورفلا ضعبل عسنت ال ةدعاق

 صيف مهتباتكف «ةيهقفلا عورفلاب ةءولمم ةقي ةقيرطلا هذه تعبتا يتلا لوصألا بتك

 ىلع اهيف لئاسملا ءانبو دهاوشلاو ءاهنم ةلثمألا ةرثكل ,عورفلاب قيلأو «هقفلاب

 تكلا نام ىضوحلا نم ىلوطلا دنلا اهبن ةفحلا ءاهقنل ناكو + ةنيققلا تكلا
 ."”نكمأ ام هقفلا لئاسم نم نيناوقلا هذه طاقتلاو «ةيهقفلا

 نيتقيرطلا نيب عمججلا ةقيرط - ج

 ٍلوُصَألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصْولا ٌجاَهْنِم

 0 ةماقإو مط ارق قع قيقحت ثيح 55 5250000

 ملو ءاهيلع اهقيبطتو ةيهقفلا عورفلاب دعاوقلا هذه 5 تقولا سفنب ينع امك
 بهاذملا نم ٌءاملع اهيلع راس لب «هريغ نود بهذمب ةقيرطلا هذه ٌصتخت

 7 فيولا 000

 :ةرهز وبأ دمحم موحرملا خيشلل هقفلا لوصأ «4505ص :نودلخ نبا ةمدقم :رظني )١(

 لوصأ يف زيجولا 27١ - ١7ص :اغبلا ىفطصم روتكدلل :يمالسإلا هقفلا لوصأ ١" ص

 - 54ص :يليحزلا دمحم روتكدلل يمالسإلا هقفلا

 .اهسفن ةقباسلا رداصملا ()

 يمالسإلا هقفلا لوصأ يف زيجولا «١7ص :اغبلا ىفطصم روتكدلل : يمالسإلا هقفلا لوصأ (9)

 . 16ص :يليحزلا دمحم روتكدلل



 اة ةروكذملا قرطلا نم ةقيرط لك ىلع َتفّلأ يتلا بتكلا نم جذامن :ديهمّتلا قم لا 0 0 2 0 ِ

 :ةّصاخ ةقيرط د

 اودمتعا «هيف ةباتكلل ًاّضاخ ًاكَلسَم ملعلا اذه يف نيفّلؤملا ٌضعب اهيف َكلَس
 . "”دابعلا حلاصمل اهتياعرو «ماكحألل اهليلعتو «ةعيرّشلا دصاقم ىلع اهيف

 هيك هند هيد هثو ولع هثم

 ةروكذملا قرطلا نم ةقيرط لك ىلع ْتفْلأ يتلا بتكلا نم جذامن

 :نيملكتملا ةقيرط ىلع ةفّلؤملا ُبتكلا 1

 بّيّطلا نب يلع نب دّمحم :فيلأت .هقفلا لوصأ يف دّمّتعملا ١

 ."2(ه475 ) :ةنس ىقوتملا يلزتعملا َيعْفاَّشلا نيسحملا وبأ «يرصبلا

 كلملا دبع يلاعملا يبأ مامإلل :هقفلا لوصأ يف ناهربلا باتك ١

 .©”(ه441 ) :ةنس ىّقوتملا ؛ٌيعفاَّشلا «نيوجلا

 «يلازغلا دماح يبأ مالسإلا ةَبُح مامإلل :لوصألا ملع يف ىفصتسملا

 . "(همه58٠ ) :ةنس ىّفوتملا «ىعفاشلا

 َيعِفاَّشلا ءيِزاَّرلا نيَّدلا رخف مامإلل :لوصألا ملع يف لوصحملا : 

 ية ىقوتعلا

 هقفلا لوصأ ىف زيجولا «77 - ١7ص :اغبلا ىفطصم روتكدلل :ىمالسإلا هقفلا لوصأ )١(

 .ا/ل١ ص :يليحزلا دمحم روتكدلل يمالسإلا

 .455ص :نودلخ نبا ةمدقم (')

 خيشلا :قيقحتب ءه١/7٠4١ :ط «توريب «ةيملعلا بتكلا راد يف نيأزج يف عبط دقو ()

 . سيملا ليلخ
 ىلع لوصحلل 00 بيدلا دومحم ميظعلا دبع روتكدلا ةمالعلا : قيقحتب ناهربلا عبط 2

 .رصم «ةروصنملا «ءافولا راد :هتعبط دقو هقفلا لوصأ يف ةاروتكدلا

 دمحم :قيقحت 2١51/١ :ط «توريب «ةيملعلا بتكلا راد ةعبط اهنم تارم ةدع عبط (9)

 هط .د :قيقحتب ه١/500١ :ط «ضايرلاب «ةيمالسإلا دوعس نب دمحم مامإلا ٌةعماج هّنعبط 000

 .يناولعلا ضايف رباج



 ٍلوص ملِع ع ٍدِصاَعَم ىلإ ٍلوُصولا ٌجاَهْنِم 5 .؟ 5 الأ دصاقَم ىلإ ٠ ١ ِ يي رم رىتاإد 1 5 ٠

 َيعفاَّشلا ءيدمآلا نيّدلا فيس مامإلل :ماكحألا لوصأ يف ماكحإلا  ه

 ةثالثلا بتكلل راصتخا هلبق يذلاو باتكلا اذه ربتعيو ؛©0(ه779 ) ةئس ىّثوتملا
 .امهيلع ةمّدقتملا

 :"7ءاهقفلا ةقيرط ىلع ةفلؤملا بتكلا ب
 «فنحلا َيودزّبلا دمحم نب يلع مالسإلا ٌرخف هفّلؤمل :ّيودزبلا ُلوصأ ١

 دبع ُمامإلا هَحرّشو «ةيفنحلا بتك لضفأو نسحأ وهو «(ه447 ) ةنس ىّوتملا

 فشك : هباتك يف ًاليمج ًاسيفن ًاحرش (هال"٠ ) ىَّنوتملا «يراخبلا زيزعلا
 عطب ايهكاعولوضألا يف ةيفنحلا ٌةدمع وهو ءرارسألا

 ىّفوتملا «ّيفنحلا يفَسّنلا نيِّدلا ظفاح هفّلؤمل :لوصألا ملع يف رانملا - ؟
 زع مامإلا حرش اهّمهأ «ةلوادتم ةريثك حورش هل رصتخم باتك وهو(هال١١ ) ةنس

 ا )ةةنم قوتملا قللم نتاب ريوتكلا نيدلا

 :نيتقيرّطلا نيب عْمَجلا ةقيرط ىلع ةفلؤملا بتكلا - ج
 يبوبحملا دوعسم نب هللا دبع ةعيرشلا ردص مامإلل :لوصألا حيقنت ١

 باتك نم هّصحل رصتخم باتك وهو «(هال4ا/ ) ةنس ىفوتملا يفنحلا «ّيراخبلا

 باتكب هسفنب هحَّرَش مث .بجاحلا نبا رصتخمو «يزارلل لوصحملاو «يودزبلا
 يفنحلا ينازاتفتلا نيدلا دعس ٌةمالعلا ءاج مث ؛(حيقنتلا ىلع حيضوتلا) هامس
 «(حيولتلا) : اًماَّمس ةيشاح هيلع بتكو «(هال47 ) ةنس ىفوتملا يعفاشلا

 .؟ناعوبطم امهالكو

 ديس .د :قيقحتب ه١/4٠5١ :ط «توريب ؛يبرعلا باتكلا راد ةعبط اهنم تارم ةدع عبط )١(

 . يليمجلا

 .505”ص :نودلخ نبا ةمدقم :رظني (9)

 يمالسإلا هقفلا لوصأ يف زيجولا «77ص :اغبلا ىفطصم روتكدلل :يمالسإلا هقفلا لوصأ (*)

 7١. "9ص :يليحزلا دمحم روتكدلل

 .ناقباسلا ناردصملا (4)

 دمحم روتكدلل زيجولا «14ص :اغبلا ىفطصم روتكدلل :يمالسإلا هقفلا لوصأ :رظنب (0)

 .ل١ ١7ص :يليحزلا



 قت د ا 20 ل
 ط١ ةروكذملا قرطلا نم ةقيرط لك ىلع فلا يتلا بتكلا نم جذامن :ديهمتلا

 «َيعفاَشلا ّيكبّسلا باّمولا دبع نيّدلا جات مامإلا هفّلؤمل :عماوجلا عمج - ١
 ء«فّئصم ةئم ءاهُز نم عومجمو ءرصتخم باتك وهو «(هالالا ) ةنس ىّنوتملا
 باتك «حورشلا هذه لّوأ ناكو «ًاريبك ًءانتعا هب اونّتعاو ٌءاملعلا هحرش دقو

 ىفوتملا /يئاثلا ٌيشكرّرلا نيّدلا ردب مامإلل (عماوجلا عمجب عماسمملا بفشلت)

 اذه هحرش 0 «يكبسلا نيدلا جات مامإلل نيرصاعملا 227 (هال9ه5 ) ةنس

 .ًالقن اهرثكأو «عماوجلا عمج ىلع ةعوضوملا «حورشلا عسوأ نم

 ظفاحلا مامإلل (عماوجلا عمج حرش يف عماهلا ُثيَقلا) باتك هّدعب يتأي ّمث

 باتكل ٌرصتخم اذه هباتكو ؛.(ه8177 ) ةنس ىفوتملا ءَيعفاَّشلا يقارعلا نيّدلا يلو

 .(عماسُملا ٍفينشَت)

 ُمامإلل (عماوجلا عمَج ظافلأ َّلَح يف علاّطلا ردّبلا) ٌباتك هّدعب يتأي ّمث

 عماوجلا عمج حورش ٌمهأ نِم دَعُي يذلا «ّئيعفاشلا ُيّلحملا نيّدلا لالج
 لحو .هظافلأ لّهس ًاليمج ًاحرَّش ُيلحملا مامإلا هحّرَش دقف ءًاراشتنا اهرثكأو

 تاقيلعّتلاو ءيشاوحلا نم ٌريثكلا هيلع ءاملعلا ّبتك هتّيّمهألو «هزاغلأ نِم ريثكلا

 ىفوتُملا ءيعفاَّشلا «يراصنألا ايركز مالسإلا خيش ةيشاحك) ٌعوبطم وه ام اهنم
 ىضترمو «يرئازجلا ظيفحلا دبع نيذاتسألا قيقحتب تعبط ىتلا (ه977) ةنس

 اهب لان (م١50!ه54178١ ) ماع «ةيدوعسلاب دشرلا ةبتكمب يناتسغادلا يلع
 نمحرلا دبع ةمالعلا خيشلا ةيشاح) و ءزايتما ريدقتب ريتسجاملا ةداهش ناققحملا

 نسح خيشلا ةيشاح) و (ه194١١ ) ةنس ىفوتملا يكلاملا «يبرغملا ينانبلا

 ناتيشاحلاو .(ه٠16١ ) ةنس ىفوتملا ,يبرغملا ؛ّيعفاشلا ,يرهزألا راّطَعلا

 .توريبب ةيملعلا بتكلا رادب ناتعوبطم

 (عماوجلا عمج ريرحت يف عماوللا ررّدلا) باتك : هّمهأ نمف طوطخملا اّمأو
 .(ه905) ةنس ىفوتملا «يعفاشلا يسدقملا فيرش يبأ نب نيّدلا لامك مامإلل

 ٍفذَحو ءيّلحَملا مامإلا حرش دٍصاقم صيخلتب دك ُئينارعّشلا مامإلا عاف دقو
 ف لص ال !ءاجلع قه دوك رملاا اركان او يشم نإ ةحاسلا» قت الا اعرك
 ًاًرَجوم ًاباتك ءاجف ؛.(لوصألا ملع ىلإ لوصولا جاهنم) هباتك يف ءنيرخأتملا



 عم دو
 لح ١ نق

 ٍلوصألا ٍملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصْؤلا ٌجاَهْنِم

 اهرُكْذَي ام ابلاغ ىتلا فيراعّتلاو دودحُحلا ىف ءاملعلا فالخ ىف قارغإلا نم ًايلاخ
 يف ٍةلوهُس عم «ةّيلوصألا لئاسملا نويع ىلع ًارصتقم «ملعلا اذه يف نوفّنصملا
 .ٍبِلاَعلا ىف ديقعّتلا نِم ٍةمالَّسو هريبعّتلا ىف ٍةَّرقو ءظفللا

 :ةّصاخلا ةقيرطلا ىلع فّلأ ام - د

 «يكلاملا يبطاشلا ميهاربإ مامإلل :ةعيرشلا لوصأ يف تاقفاوملا باتك ١

 نيب هُقَّلَؤِم هيف عمج «ةدئافلا ريبك عفنلا ميظع باتك وهو ء(ها/٠4 ) ةنس ىفوتملا
 الو ءمخف بولسأو ةلهس ةرابعب اهدصاقمو «ةعيرشلا ماظنب ملعلاو «هقفلا

 تاعبط ةدع عبط دقو «لوصألاو هقفلا يف ثحابلا الو «ملعلا ٌبلاط هنع ينغتسي

 قيقحتب هتاقيلعت زاتمتو «زارد هللا دبع خيشلا قيلعتب «توريب .ةفرعملا راد اهنم

 000 5 ل
 ١ ثيداحألل جيرختو قيقد

 : اهنمةثيدحلا ةيلوصألا تافلؤملا له

 «يناكوّشلا مامإلل ءلوصألا ملع نِم ٌّقحلا قيقحت ىلإ لوُحُفلا داشرإ - ١
 .(ه٠6١١ ) ةنس ىفوتملا

 :ةنس ىّفوتملا «هللك يرّضُحلا دمحم خيشلل :«هقفلا لوصأ» باتك ١"
 .ديفمو لهس باتك وهو م1970

 ةنس ىفوتملا ؛هللك فالح ٍباَّمولا دبع خيشلل «هقفلا لوصأ ملع» باتك -

 .ةينوناقلاو «ةيهقفلا هتلثمأو .ةحضاولا هترابعب زاتميو (م1906)

 :ةنس ىفوتملا «ةنك ةرهز وبأ دمحم ريبكلا ةماّلعلل «هقفلا لوصأ» باتك  ؛

 ١91/5. ماع ةرهاقلاب رميخم ةعبطمب هتاعبط مدقأ نمو «عوبطم وهو «(م191/5)

 هللا هظفح ءىليحزلا ةبهو روتكُدلا ةمالعلل :ىمالسإلا هقفلا لوصأ  ه
 .م1985: ماع ىلوألا ةعبطلا «قشمدب ءركفلا رادب عبط «نيدلجم يف «ىلاعت

 دمحم روتكدلل زيجولا «15ص :اغبلا ىفطصم روتكدلل :يمالسإلا هقفلا لوصأ :رظني )١(

 اضن :يليحرلا



 ا ةروك قرطل نم ةقيرط لك ىلع يتلا بتكلا نم جذامن :ديهمتل نا ةروكذملا قرطلا نم ةق َتفّلَأ ىتلا بتكلا نم جذامن :ديهمُتلا

 ناتفمو ةيعس دمحم نؤككذلا ةمداعلا انذافسأل < ةئثلاز:تابكلا كحابم-
 .ىلاعت هللا هظفح ىطوبلا

 ّيلوصألا ةماعلا انذاتسأل «هقفلا لوصأ ىف ىفاولا ىفاكلا» باتك 7“

 .م١٠٠١5 ه١57١ : ماع ىلوألا

 .م 5١١5 ماع نورشان ةلاسرلا

 :لوصألا ىلع عورُفلا جيرختب تزاتما يتلاو :ةثيدحلا بتكلا نمو و

 انذاتسأل «ءاهقفلا فالتخا يف ةيلوصألا دعاوقلا يف فالتخالا رثأ»-١

 وهو (م195) ماع دولوملا ,«يناديملا ,.يقشمدلا نخلا ىفطصم روتكدلا

 رهزألا ةعماج نم ىلوألا فرشلا ةبترمب ةاروتكدلا ةجرد اهب لان ىتلا هتحورطأ

 .م١٠1 ه5475١ ماع امهرخآ نيتعبط ةلاسّرلا ٌةسسؤم اهّيعبط دقو «ةرهاقلاب

 روتكدلا ةماّلعلا انذاتسأل «ىمالسإلا هقفلا ىف اهيف فّلتخملا ةّلدألا رثأ»  ؟
 ةبترمب ةاروتكدلا ةجرد تلان ىتلا هّتحورطأ وهو «ىلاعت هللا هظفح اغبلا ىفطصم

 رادب اهرخآ «تارم ةدع عبط دقو «ةرهاقلاب رهزألا ةعماج نم ىلوألا فرَّشلا

 م ماع «٠ قشمدب ةيناسنإلا مولعلا رادو ملقلا

 قرطو هروطتو هتأشن يف هقفلا لوصأ ملع نع ةزجوم ةيخيرات ةرظن هذهف

 .ةقيرط لك بسح ىلع تفلأ يتلا بتكلا مهأو هيف فيلأتلا

 نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 هد هلم ه2
 هع دنع 5ع
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 لواآلا تابلا

 ابي

 ةمج رت

 عماوجلا عمج فّلؤم هللا همحر يكبّسلا نيدلا جات مامإلا

 لحما نيّدلا لالج مامإلا هحراش ةمجرتو

 :نيلصف ىلع يوتحي بابلا اذهو

 .يكبّسلا نيدلا جات مامإلاب فيرعتلا :لوألا لصفلا *

 .لَحَملا نيدلا لالج مامإلاب فيرعتلا :يناثلا لصفلا *





 لوألا لصقلا

 ةمجرت «
 يكبسلا باهولا دبع نيدلا جات مامإلا

 :ثحابم ةسمخ ىلع لصفلا اذه لمتشيو

 .ةناشتو ذل ردو ةيص ومما لوألا تحمل

 د وم :يناثلا ثحبملا *

 .هّتافّلؤم :ثلاثلا ثحبملا 7

 .اهدّلقَت يتلا فئاظولاو بصانملا :عبارلا ٌتححبملا *

 .هثافو «ةّيملعلا هتناكم :سماخلا ثحبملا *#





 يكبّسلا باّمولا دبع نيّدلا جات مامإلا ةمجرت

 لّوألا ُتَحبَملا

 هُتَأْسَنو هُدِلوَمو هْبَسَنو ءهّمسا ُنكبُشلا

 :هّبسَنو همسا

 نب فسوي ِنب ِماّمَت ٍنِب يلع ٍنب يفاكلا ٍدبع ٍنب َيلَت نب باّمَولا ُدْبَع وه
 نب راوسم نب يلع ٍنب نامثع ٍنب رمع نب ىيحَي ٍنِب ٍدماح نب ِماَمَت نب ىسوُم
 «ةاضقلا يضاق «ةماّلَعلا "”ئيجَرْزَحلا «ٌيراصنألا :©"”كيكبُّسلا «ميلس نب راوس

 .””يرعشألا ءُنعفاّشلا ءنيّذلا مناف ريق ىبأ
 و

 :هدلوم

 يف هل اومَجرَت نيذلا ءاملعلا ٌرثكأ هب مزج يذلا حيحّصلا ىلع - هلي دِلَو

 مضلاب كاحضلا كبسو» :هللك يدابآ زوريفلا مامإلا لاق :مضلاب كاََحّضلا كبس ىلإ ةبسن )١(

 سوماقلا .«يكبسلا يفاكلا دبع نب يلع انخيش اهنم ءاهب ىرخأ ديبعلا كبسو ءرصمب ةيرق
 . 17177١ص :يدابآ زوريفلل طيحملا

 رصمب ةيفونملا لامعأ نم رصمب مضلاب كاَحّضلا كبُس» :هلأك يديبزلا ىضترملا مامإلا لاق
 مامت نب يفاكلا دبع نب يلع نيدلا يقت انخيش اهنم . .. ءاثالثلا كبسب نآلا ةفورعملا يهو

 .197 /77ج :يديبزلل سورعلا جات .«نسحلا وبأ ةاضقلا يضاق

 دجلا طخ نم تلقن» :ىربكلا هتاقبط يف هلك لاق امك قو راصنألل ةبسن :يراصنألا ()

 :يكبسلل ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط :رظني .؛نو راصنألا ىلإ ةيكبسلا رشاعم انتبسن نك

 ْ 91 /١3ج
 .«راصنألا ىلإ نوبستني لضفلاب نوروهشم مهتيب لآو» :ه85 يديبزلا ىضترم مامإلا لاق -
 . 197 /7اج :سورعلا جات

 /9١ج :يدفصلل تايفولاب يفاولا «١٠/174ج :يكبسلل ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط :رظني 02
 ةيعفاشلا تاقبط 2777 /7ج :رجح نبا ظفاحلل ةنماثلا ةئملا نايعأ يف ةنماكلا رردلا ٠«

 تارذش 2 ١١/8١٠ج :يدرب يرغت نبال ةرهازلا موجنلا ٠١5. /”ج :ةبهش يضاق نبال
 . 184 /4ج :يلكرزلا نيدلا ريخ ذاتسألل مالعألا ,«؟5/١57ج :بهذلا



 لوصلا خلع ويضاعم ىلإ لوضفلا عاهتي قط " أ ألا اَمَم ىلإ ٍلوُصُؤلا ٌجاَهَن . اقفال

 0 6448 ةَئمعبسو َنيرشعو عبس ةنس ةرهاقلا

 :هُّأشَن

 ٌةلئاعف قاعات يل لا ولا 0

 ا ف ٌفّرشأ يذلا « هنأ ىكبسلا نيدلا يقت مامإلا لضافألا ءاملعلا ار نمو

 ا ةيبرت ّنسحأ مهاّبرو «يفارشإ ٌريخ هدالوأ ةيبرت

 تاقوألا ىلع ةظفاحملاو «ملعلا ةركاذم يف َرّهَّسلا مهدّوعو ءّيملعلا ليصحّتلا

 راظنأ تحت ىبرت يذلا هللا ةمحتر يلع نيذلا حجات انمامإ :هدالوأ نيب نمو

 ٌدوفو هرّْعِص ذنم ىأَر دقو .هتاهيجوتو هتاداشرإ نم ٌدافتساو ءريبكلا مامإلا هِدلاَو

 فل نيمِزالُم هِدلاَو باب ىلع اهّلاحر طحت ملعلا َباّلظو نيرّكفملاو ِءاملعلا
 ةرات هتوشقانيو هتورظانيو «ٌةرات هنم هنوديفتسُي ام نودّيقيو «هملع رحب نِم نولهنيو

 غوبثلاو هيلع فوُكُعلاو ملعلا بلط يف ٌراكبإلا كلذ دعب هيلع ًابيرغ سيلق . ىرخأ
 0 ف

 :كلذ نع اَنْتَدَحُيل نك نيّدلا جات مامإلل ّلاجملا كرتنلو

 : يل لوقيو «ليللا نم يناثلا فصُنلا مون نع اناهني - هّدلاو يأ - ناكو»

 تفصتنا دقو ءًامئان هاري نعل ليؤلا لك ليولاو .«بعلت كّنَأ ولو رهّسلا دّوعَت ّينب

 .«ليللا

 ٌحألاو حتفلا وبأ نيّدلا ٌنيقت ظفاحلاو انأ ًةليل انغمتجاو» :ًاضيأ لاقو

 تارذش ٠٠١4 /7ج :ةبهش يضاق نبال ةيعفاشلا تاقبط «777 /7ج :ةنماكلا رردلا :رظني )١(

 يئدحم مجعم :رظني .(01774) ةنس دلو هنأ :ليقو 184 /4ج :مالعألا ,71؟5/١ج :بهذلا

 .9١/١١7ج :يدفصلل تايفولاب يفاولا .١/8١٠ج :يبهذلا

 ١5. - 7١ص :نيسح قداص دمحمل يكبسلا تيبلا :رظني (؟)



 300 ١ يكبُّسلا باّهولا دبع نيّدلا جات مامإلا ةمجرت قمع 08

 َلاقف «مهّريغو "”يسهفقألا نيدلا رخف ْخيَّشلاو ""نيسحلا نيّدلا ٌلامج موحرملا
 لدي نه انيف يلو. د:هدلاو يأ .:هكرطانم عمبس نأ ئهدشت : نيرضاحلا صعب نإ
 «لدجلا قيرط ىلع كِترَطانُم َعامَس نودبرُي ٌةعامجلا :هل ٌتلقف ءكّريغ هيلع
 «يميلعُت يفو ّيف هتبحمل ؛كلذ ىلع ّقفاو امّنإ هنأ ُتمهَقو .هللا مسب :لاقف

 نِم اهُراتخَي ًةلاقم مكنم لك رٌضنّيو ءمكددَع رذقب ٌلاوقأ اهيف َةلأسم اورصبأ :لاقف

 هللا مسب : لاقف «مارحلا ةلأسم :انأ ٌتلقف «يعم ثَحِبَي سلجيو «لاوقألا كلت

 .هرْضَنَي ام رّرحيو ءمكنم ّلك ْعِلاطيلف اوفرصنا
 دبع :لاقف ءفصتتي ُليِللا داك دقو اند ّمُث «هّدهج دحاو لك َلّمعأو انمقف

 نم ٌدحاو ًادتباف «ءادُّئلاب يخأو انأ ينّصخي اذكه ءٍتاه ٌنيسح ءٍتاه باهولا
 . سكعلاب تئش نإو «عنام انأو ءًاُلدتسُم نك َتئش نإ :هل لاقف «ةعامجلا

 نيببو هضمي وهو» + هنلاقم ىلع لدعتي نابع انم ذلك نأ «ةييضقلا لاحت
 لاقف «ٌُعيمجلا ٌعطقنا ىتحرخآل ًاعم مالكلا يف ذخأيو «عطقني نأ ىلإ همالك داسف
 نالف اي تنك يذلا ّينالفلا َّبهذملا ٌراتخأ انأ :لاقف ؟ ّقحلا نيأف :انضعب هل

 تنك يذلا ُبهذملا ٌراتخأ لب :لاق مث ءّقحلا وه :انلق ْنأ ىلإ هّرَصَنو ءهرْضنَت
 ؟ لطابلا نيأف :انضعب هل َلاَق نأ ىلإ ٌعيمجلا ٌرصني ذخأ اذكهو ءهرصنت نالف اي

 مامإلا يضاقلا ءيكبسلا .ءيجرزخلا «يراصنألا «يفاكلا دبع نب يلع نب نيسحلا :وه )١(

 دلو « يكبسلا نيدلا يقت مالسإلا خيش مامؤلا خيشلا نبا «بيطلا وبأ نيدلا لامج «ملاعلا

 هنهذ ناكو «بيقنلا نبا نيدلا سمش خيشلا نعو هدلاو نع هقفلا ذخأ ءرصمب (هالا؟) ةنس

 ةنس يفوت «ملاعلا ءايكذأ نم ناكو «ةدم مكحلا يف هيبأ نع بانو .ًابئاص همهفو ءًابقاث

 :رظني .ًاريثك هدقفل اوّملأتو سانلاو هوبأ هيلع فسأ تام املو «نويساقب نفدو (هالد0)
 تاقبط 178 - 79١ا//1ج :ةنماكلا رردلا «94/١١5ج :يكبسلل ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط

 .1978- ١الا/ل/5ج :بهذلا تارذش .3717 /7”ج :ةبهش يضاق نبال ةيعفاشلا

 هيقفلا ءهللا دبع وبأ «ىعفاشلا ىسهفقألا فسوي نب باهولا دبع نب دمحم نيدلا رخف :وه 00

 سابعلا يبأ نم قشمدبو «يرصملا نبا ىيحي ايركز يبأ نم ةرهاقلاب عمس لضافلا

 عورفل لقنلا ريثك ناكو «مهريغو «يسدقملا دمحأ لامكلا ةنبا بنيزو يرزجلا نب دمحأ

 - قشمدب يفوت «مايأ ةتسو رهش يف يعفارلل ررحملا ظفح هنإ :ليق .ةظفاحلا يوق هبهذم



 1س اق 0

 ىلع ْدّرلا ٌقيرطو ءَىعفاَّشلا ٌبهذم ٌراتخملا ءٌقحلا ٌصحصح نآلا :لاقف
 َكلذ رّرَقو ءاذك ينالفلا بهذملاو اذك ينالفلا بهذملاو ءاذك َينالفلا بهذملا

 نَع مامإلا خيشلل نوكُي ام ّلقأ َّنأ فرعَي اّنِم لكو ل ا

 .2'”«ةريثك َنينس مارحلا ٍةلَأسَم يف رطّنلا

 يه امّْنِإ «هئالمزو نيدلا جات هدلول نيدلا يقت مامإلا نم ةرظانملا هذهف
 ئلع قفاو اًمنإ هنأ تعهفود :هلوق نم حضاو وه امك ءهئاكذ ذحّشو هملع ةيوقتل

 . "”(يميلعَت يفو ّيف هتّيحمل ؛كلذ

 مهب َعامتجالا َّنأل ؛ءاملعلا رابكل هبا ةمزالم ىلع هلك هدلاو صَرَح دقو

 م

 ٍلوُصألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُضؤلا ٌجاَهنِم

 :نيّدلا جات ُمامإلا لوقيف ءًادبأ ُثتاف اذإ ضَّوعُت الو عجرت ال دق ٌةنيمّت ٌةصرف

 مث «ةئامعبسو نيعبرأو نيتنثا ةنس يف ةرهاقلا ىلإ قشمد نم انْهجوت املو»
 ٌدلاولا هّلّهْمتسا ءهِلْجأل انهَّجوَت انك ام ٍءاضقنال ماَّشلا ىلإ دوعلاب ُناطلسلا انَرَمَأ
 : ىل َلاقو «هيلع هؤرقأ تنك ام ناّيَع ىبأ ىلع ٌتلمكأ ىتح ٌتكمُف «ىلجأل ًاماّيأ
 , لل ناكو ,ىرخأ ةرْمَس ىف هدجَت ال فلعل ةمينَغ وه نب اي

 ءاملعو هخويش نع هاّقلتي ام لك يف هدلَو ةعجارُم ىلع ًاضيأ هّصرحو

 يف ٌديِرَي نأ هنأش نم مامتهالاو صرحلا اذهو ءلّصح ام هل هتركاذمو ءهرصع

 :لوقي خيش دنع نم ًابلاغ ٌتئج اذإ ٌتنكو» :لوقيف «ةَّيسْفّنلاو ةّيلقعلا هتارُدق

 اذإ تنكف ءهعم ىسلجم هل ىكحأف .«ٌتعمس ام .«َتأرق ام «تدفتسا ام ٍتاه

 خيشلا دنع نم ٌتئج اذإو «كخيش دنع نم ٌتئج : لوقي ٌَيبهّذلا دنع نم ٌتئج

 اهيف هيلع أرقأ ٌتنك يّنأل ؛ةيماَّشلا نم ٌتئج :لوقي «بيقّتلا نبا نيدلا سمش

 ْخِيَّشلا دنع نم ٌتئج :ٌلوقيف ىّرِملا دنع نم ٌتثج اذإ اّمأو .. اذكهو «..

 :رظني .ريغصلا باب رباقمب نفدو يومألا عماجلاب هموي نم هيلع يلصو (هال51) ةنس -

 377/1١ 75١5. ج ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط )١(

 .قباسلا عجرملا قفز

 .7178/94ج :قباسلا عجرملا ()



 ا يكبُّسلا باّمولا دبع نيّدلا جات مامإلا ةمجرت 8ع ا 08

 كلذ لعفي ناك امّنإ هّنأب ٌمزاج انأو هّتوص اهب عفرّيو .ْخيَّشلا ظفلب حِصفُيو

 ثيدحلا رادب نكي ةَّرَم َرْعَشو ؛هتمزالم ىلع ينّدحيو هتمظع يبلق يف تشيل

 يف هدالوأ ليفت ىرَي ال ناك هّنِإف «كلذ نِم ُتبجعَف هيف ينلزتأف .ةّيفرشألا

 ّيّرملا ٌملب املو ءيّرِملا دنع ًاهيقف تنك َكّنِإ َلاقيِل :َلاقف هُتلأسف سرادملا

 .«جعزناف دلاولا كلذ غلب «ءايلعلا ةقبّطلا يف يمسا اوبتكي نأ ممرمَ كلذ

 ٌقحتسُي الو باش باَّمولا ٌدبع هللاو ال ءبعللا ىلإ ٌدََجلا نم انجرح :لاقو
 وها هللاو .: ءيهذلا انكيشاهلالاقف نيكشملا عم ةجسا اويككأ «ةقيلطلا ةثهادألا
 ٌدلاولا كحضَم «يبهألا ةرابع هذه ءدّيج ٌثَّدحُم وهو «ةجرّدلا هذه ٌقوف

 .'"”«نيطّسوتملا عم نوكُي :لاقو

 مامإلاو ّذَقلا ماعلا اذهل ةّيملعلا ةأشّنلا ىلع عللّتا نمل كلذ َدعب بج الف
 لفاحملا ربكأ يف سيردتو ذيمالتو تافلؤم نِم ّيملعلا هّجاتِن ىأرو ءليلجلا

 "”ىربكلا ةيلداعلاو ''”ةيزيزعلا ةسردملاك ماشلاو رصمب هرصع يف ةيملعلا

 .75941- 98/١١ ج :ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط ()

 ةبرتلا ىبرغو ةيحالصلا ةبرتلا ىقرش .«قشمدب ةيعفاشلا سرادم نم :ةيزيزعلا ةسردملا (؟)

 حالص ناطلسلا تام املو «يومألا عماجلا قيصل ةسالكلاب ةيلضافلا يلامشو ةيفرشألا

 اهيلإ لقنو عماجلاب ةسالكلا بنج ىلإ ةسردم نامثع زيزعلا كلملا هدلو ىنب يبويألا نيدلا

 نيدلا لامجو يكزلا نب ب نيدلا ييحم : 0 ءاهراوج يف ةبق يف هدلاو

 « يناتسرحلا نباب ريهشلا ا هيقفلا يقشمدلا يدابعلا ييررخلا يرام لا ملا 2

 ا ىميعنلا رداقلا

 عماجلا يلامش قشمد لخاد ؛ةيعفاشلا سرادم نم ةسردم يهو :ىربكلا ةيلداعلا ةسردملا رف

 اهأشنأ نم لوأ «قيرطلا امهنيب لصفي ةيرهاظلا باب هاجتو «ةيباهشلا هافناخلا يقرشو برغب
 لداعلا كلملا اهضعب ىنب مث كلذك ترمتساف متت ملو يفوتو «يكنز نب دومحم نيدلا رون

 سرد «ةريثكلا فاقوألا اهيلع فقوأو ءهدلو اهممتف ًاضيأ متت ملو ءيفوت مث «نيدلا فيس

 مث ءدمحأ دماح وبأ نيدلا ءاهب مامإلا هدلو اهب سرد مث «يكبسلا نيدلا يقت مامإلا اهب

 نيدلا ءاهب مامإلا اهب سرد مث «يكبسلا باهولا دبع نيدلا جات مامإلا هوخأ اهب سرد

 .7178 - 711 /١ج :سرادلا :رظني .ةريسي ةدم يكبسلا ءاقبلا وبأ
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 ٍلوُضألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصُولا ٌجاَهْنِم
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 هله هلم هد
 اكذب نحن 5ن»

 يلامش ةيبرغلا ةيلامشلا ةيوازلا يف عقت «قشمدب ةيعفاشلا سرادم نم :ةيلازغلا ةسردملا

 هنأل يلازغلا مامإلا ىلإ بسنتو «يومألا عماجلا نم بئانلا دهشمب فورعملا نامثع دهشم

 هدعب يسدقملا رصن خيشلا ىلإ بسنتو «هب ةيوازلا تفرعف اهب سلج قشمد ىلإ لخد امل

 هادلوو « يكبسلا نيدلا يقت مامإلاو «مالسلا دبع نب نيدلا زع مامإلا :اهيف سّرد نممو

 :سرادلا :رظني .يكبسلا ءاقبلا وبأ نيدلا ءاهب ةاضقلا يضاقو «يكبسلا نيدلا جات مامإلا

 نار

 «ةيفنحلاو ةيعفاشلا ىلع فقو يهو ءرصنلا باب لخاد ءابرغلا ةراحب :ةيوارذعلا ةسردملا

 (ه4550) ةنس روهش يف لك يبويألا نيدلا حالص مامإلا يخأ تنب ءراذع ةديسلا اهتأشنأ

 نبا نيدلا سمش مامإلاو (ه097) ةنس ركاسع نب مامإلا ةيعفاشلا نم اهب سرد نم لوأو

 - 787” ص :سرادلا .يكبسلا نيدلا جات مامإلاو «ليكولا نب نيدلا ردص مامإلاو «ناكلخ

46. 

 «فرشألا كلملا اهانب «ةينورصعلا يبرغ يقرشلا ةعلقلا باب راوج :ةيفرشألا ثيدحلا راد

 «فاقوألا فرشألا كلملا اهيلع فقوو «ثيدحلا حالصلا نب نيدلا يقت خيشلا اهب ىلمأو

 ىلوت نممو ءيسدقملا ةماش وبأ مامإلا :اهب سرد نممو كك يبنلا لعن اهب لعجو
 مامإلاو «يزملا نيدلا لامج مامإلاو «هنآك يوونلا مالسإلا خيش هللا يلو مامإلا اهتخيشم

 هللا مهمحر «يكبسلا نيدلا جات مامإلاو «ريثك نبا نيدلا دامع مامإلاو «يكبسلا نيدلا يقت

 .58- 6١ص :سرادلا :رظني . مهنع يضرو اعيمج

 2«١9/1١٠ج :ةرهازلا موجنلا 2.٠١/7 ج :ةبهش يضاق نبال ةيعفاشلا تاقبط :رظني

 .7717/5ج :بهذلا تارذش



 ا يكبُسلا باّمولا دبع نيّدلا جات مامإلا ةمجرت

 يناثلا ثحبملا

 هذيمالتو هّحويش

 :ْيكبّسلا نيّدلا جات مامإلا ٌخويش

 «ةمألا هذه ءاملع رباكأب رهدزم رصع يف يكبسلا باّمولا ٌدبع ٌمامإلا شاع

 اهباحصأل دهشت هذه انمايأ ىتح اهب ًاعفتنمو ةيقاب ةيملعلا مهراثآ تلاز ام نيذلا

 . يملعلا مدقتلاو غوبنلاب

 نَع ٍذخألاو ,مهتسلاجُم ةصرف هل حاتأ رصعلا اذهك ٌيبهذ رصع يف هدوجوف
 هل ةنزتملا ةيملعلا ةيصخشلا زاربإ يف ريبكلا روّدلا هل ناك امم ءمهنم ديدعلا

 . مهّراثآ ىفتقاو «مهقالخأب قّلختتو « مهنم ىّقلتو «مهّبَحاصو «مهسّلاجف

 انُمامإ مهنع ذخأ نيذلا خويشلا زربأ ىلع هللا ءاش نإ انه ءوضلا يقلأو

 . مبعُملا فورُخ ىلع مهركذ يف ًايَنرم «يكبّسلا نيّدلا جات

 (ه 1751--74) :ُيكبَّسلا نسحلا وبأ نيّدلا ٌيقت ظفاحلا ريبكلا ُمامإلا هدلاو  ًالوأ

 «يجرزخلا يراصنألا يكبسلا مامت نب يلع نب يفاكلا دبع نب يلع :وه
 يوحنلا ملكتملا يلوصألا ئرقملا رسفملا ظفاحلا ثدحملا هيقفلا مامإلا خيشلا

 «نيدهتجملا دحأو هنامز يف نيملسملاو مالسإلا خيش «ميكحلا بيدألا يوغللا

 دِلَو ءنامّرلا ُنعفاش .موهفملاو اهنم لوقنملا يف زّربملاو «مولعلا تاتشأ عماج

 ةنس ماشلا ءاضق يلوو «ماشلا ىلإ مث ةرهاقلا ىلإ لقتناو (ه 747) كبس يف

 . ""”ه ا1/55) ماع اهيف يفوتف «ةرهاقلا ىلإ داعف ضرم مث هه 4

 مامإلا ءيضاقلا» :لاقف هخويش مجعم يف ُيبِهَّذلا ظفاحلا ٌمامإلا هّركذ
 ناك «يكبسلا نسحلا وبأ نيدلا يقت ءاملعلا رخف ظفاحلا ثِّدحملا هيقفلا ةمالعلا

 )١( ج :يكبسلل ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط :رظني ٠١/١178  »176تايفولاب يفاولا ج١؟/

 37/ 2١/"ج :ةبهش يضاق نبال ةيعفاشلا تاقبط  »47 4٠:ةرهازلا موجنلا
 ج٠١/18".



 ٍلوُصَألا ملي ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصُولا جان ه1

 هقفلا يردي ؛«ملعلا ةيعوأ نم ءتمّسلا نّسح ًاعضاوتم ًانّيد ًارّيَح ًاتّيثتم ًاقداص

 : يقلي ةيبرعلاو ءامهأرقيو ٌلوصألاو «هرّرزحيو ثيدحلا ملعو «هرّرقيو

 (ها48 -770) يِبهّذلا نيّدلا سمش ريبكلا خّرؤملاو :ظفاحلا مامإلا  ًايناث

 ا و :وه

 نبا مامإلا ن نع ْلَخَأ ب ( ةئس دل .راطقألا 7 ةرئ ءاسلا فيناصتلا 2

 فاوّضلا نباو يطايمّدلا نع ذخأو ةرهاقلا ىلإ لَحَر مث ءيّرملا مامإلاو ءركاسع

 دس فلا «ةزيفكلا ةديفملا عيماجملا هيف عمجو «ثيدحلا ٌّنف يف رّهَم ءامهريغو

 ا ام ل نازيمو «مالسإلا خيراتو ءالبنلا مالعأ

 يي يي رصتخمو ل ا 0 0 0 ءافعضلاب

1 0 

 و 5 و 5 5 7 7
 مامإلا انذاتسأو انُْحيش» : هك يكبسلا نيدلا جات مامإلا هذيملت هنع لاق

 دوجولا ٌمامإ ءرصعلا ثِّدحم «ئبهذلا ينامكرُتلا هللا دبع وبأ نيدلا سمش ظفاحلا

 يف لاجّرلا لجرو «ليدعتلاو حرجلا خيشو «اظفلو ىنعم رصعلا ٌبهُذو ءاظفح

 ٌرابخإ اهنع ربخُي ْذَحَأ مث ءاهرظنف دحاو ديعص يف ةمألا تعمج امنأك «ليبس لك

 «ةعامجلا دادع ىف انلخدأو «ةعانصلا هذه ىف انجّرخ يذلا وهو ءاهرضح نم

 . ”9«ءازجألا رفوم نانجلا تافرُغ نِم هّطَح لعجو ؛ءازجلا لضفأ انع هللا هازج

 (ها40--57371) ٌيقش ٌيقشمدلا يعفاّشلا بيقَّتلا نبا نيدلا سمش رّشفملا هيقفلا مامإلا ًاعبار

 «نادمح نب دمحم نب نمحرلا دبع نب ميهاربإ نب ركب يبأ نب دمحم :وه

 )١( :يبهذلا مجعم ج١/١١5.

 علاطلا ردبلا .,57/0-388ج :ةنماكلا رردلا .1١1-5/7١5ج :تايفولاب يفاولا (0)

 .توريب «ةفرعملا رادا 17 ١١١ /7ج :يناكوشلل

 .ريسي فرصتب ٠٠١ - ١١6« /9ج :ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط (9)



 37 يكبّسلا باّهولا دبع نيّدلا جات مامإلا ةمجرت م

 ةاضق نم ءٌرّسفم «بيقنلا نبا نيدلا سمش يضاقلا سّردملا ملاعلا خيشلا

 .(ه557 )وأ (ه١151 ) :ةنسدلُو «رابكلا مهئاهقفو ةّيعفاَّشلا

 (ه ا/56) ةنس قشمدب يفوتو سردو «بلح مث سلبارطو صمحب مكحلا يلو

 200 امي ء
 : لويس د نفدو

 نيّدلا سمش «ةاضقلا يضاق انُحيش» :هك يكبسلا جاتلا هّديملت هنع لاق
 ةّيِناَرَبلا ةيماشلا سّردم مث بلح مث سلبارط مث صمحب مكاحلا «بيقثلا 3

 عرولاو ةفعلاو ةنايدلا هلو «ةّيلع ةبتر ةبحصلا كلتب مظعأو 2'"'”َيووَّنلا بحاصو

 7بييلعت آل اهنأ الإ ءاكذ راث ةزمجو ”:«تهذملا نطاسأ نمتنآك

 ع 52 0 . 95 5 3

 (ه 7/40 - ه 70:) ئسلدنألا نايح وبأ ةاحنلا خيش رسفملا مامإلا خيشلا  اسماخ

 «يسلدنألا يطانرغلا «نايح نب فسوي نب يلع نب فسوي نب دمحم :وه

 مجارتلاو ثيدحلاو ريسفتلاو ةيبرعلاب ءاملعلا رابك نم نايح وبأ «نيدلا ريثأ

 «ةقلام ىلإ لحرو (ه 5654) :ةنس ةطانرغ تاهج ىدحإ ىف دِلَو «تاغللاو

 78 يف رحبلا باب جراخ هلزنمب اهيف يفوت ىتح «ةرهاقلاب ماقأ نأ ىلإ لقنتو

 يضاق نبال ةيعفاشلا تاقبط لوا "اة : يكبسلل ىريكلا ةيعفاشلا تاقبط :رظني )١(

 ةدمع :باتك بحاص وهو 76 ١76 /هج :ةنماكلا رردلا ها 65٠ /”ج :ةبهش

 .ةروهشملا ةيعفاشلا بتك نم وهو كسانلا ةدعو كلاسلا

 يبحم ؛«مازح نب ةعمج نب دمحم نب نيسح نب نسح نب يرم نب فرش نب ىيحي :وه ()
 هدلب يف دلو «مالسإلا خيش ءدهازلا «ظفاحلا هيقفلا «يقشمدلا يوونلا ءايركز وبأ نيدلا

 قشمد ىلإ هدلاو هب مدق «هدلبب همتخو نآرقلا أرق «(ه771) ةنس ءايروسب ناروح يف ىون

 دعب ةيفرشألا ثيدحلا راد يلو «ةيحاورلا ةسردملاب نكسف «هرمع نم ةنس ةرشع عست دعب

 ةعفانلا تافنصملا نم ديدعلا هل ءيفوت نأ ىلإ يقبو «ةماش يبأ مامإلا هخيش توم

 ٌّجح .عومجملاو «ملسم حيحص حرشو «نيحلاصلا ضايرو ؛راكذألا :اهنم ةروهشملاو

 (ه51/ا/) ةنس يفوتو هيوبأ دنع اهب ضرمف «ىون ىلإ داع مث ليلخلاو سدقلا رازو «نيترم
 نبال ةيعفاشلا تاقبط :5396 /8ج : يكبسلل ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط :رظني .ثأك اهب نفدو

 .807 04 /0ج :بهذلا تارذش 167 ١57 /؟ج :ةبهش يضاق

 .ريسي فرصتب «9//77ج :يكبسلل ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط ()



 ٍلوُصألا ملِع ِدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصْولا ٌحاَهْنِم ا

 : اهرهشأ نمو «هيلع تئرقو هتايح يف هفيناصت ترهتشاو ء(ه /46) ةنس رفص

 . "”نآرقلا ريسفت يف طيحملا رحبلا

 خيش «ناّيح وبأ انّداتسأو انّحيش» :هلك يكبسلا جاتلا هذيملت هنع لاق
 يذلا وحنلا مامإو ءَّدملا لب رزجلا فرعَي مل يذلا رحبلاو ءدرّملا همّلَعلا «ةاحنلا

 هيلإ برضت ءءاغصإلا هيدل عمس لكل يذلا برعلا ناسلو «ءاشي ام هنم هدصاقل

 اهطاسب ديبلا قرامن الإ فرعي ال «ًارفس ةفئاط لك هيلع دفتو ءاهظابآ لبإلا
 .""«اهبلطم ةياهن ناكف ّرصم دعتقاو ؛''”اهبرغم نم هسمش تعلط
 (ه 745 ):30  ُيَّرِملا جاّكَحلا وبأ نيّدلا ٌلامَح ظفاحلا ُمامإلا  ًاسداس

 نب كلملا دبع نب يلع نب فسوي نب نمحرلا دبع ّيكّرلا نب فسوي :وه
 مامإلل انه لاجملا ٌكرتأو ,ءيقشمدلا يعاضقلا يبلكلا ءرهزلا يبأ نب يلع

 ءانُحيش» :لوقيف ةقّيّشلا ةفيطللا هترابعب «يّرملا هْخيّش نع انئَّدحُي يكبشلا
 لماح ءاننامز ظفاح يّرِولا ٍجاَبَحلا وبأ نيّدلا ٌلامج ٌحيشلا ءانُتودقو ءانًداتسأو

 ةعاّطلا ٌبابلج عرّدتملاو «ةعانّصلا هذه ءابعأب مئاقلاو ءةعامجلاو َةّنَّسلا ةيار

 لوقَي امل يغصت يذلا هنامز خيشو «عامجإلاب هرصَع دحاو .ظافحلا ٌمامإ

 ملعلا اذه ُشويج ترثاكت نإو «هّلثم *”ركاسع نبا دعب ءاج ام يذلاو ؛ٌعامسألا
 . عاقبلا تأألمف

 )١( 08/5ج :ةنماكلا رردلا 7179 -7175/9ج :يكبسلل ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط :رظنب -

 /ج :مالعألا ىلا“ 167.

 .رصم يف ماقأف سلدنألا نم مدق هنأ ينعي (1)

 .ريسي فرصتب 27174 - 775/9ج :ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط ()

 «ةمألا ظفاح «ليلجلا مامإلا «نيسحلا نب هللا دبع نب هللا ةبه نب نسحلا نب يلع :وه (5)

 ؛مهئاول لماحو «هنامز يف ثيدحلا لهأ مامإو «ةيعفاشلا رخف ءركاسع نب مساقلا وبأ

 يرعشألا نسحلا يبأ مامإلا ىلإ بسن اميف يرتفملا بذك نييبتو «قشمد خيرات بحاص
 (هدال1) ةنس يفوتو (ه5499) ةنس دلو «ةروهشملا ةديفملا تافنصملا نم كلذ ريغو

 هطخ نم يكبسلا جاتلا هلقن امك  يوونلا مامإلا هنع لاق ء«ريغصلا باب ةربقمب نفدو قشمدب

 ي ةيعفاشلا تاقبط :رظني .تبثلا ةقثلا اقلطم مامإلا ءايندلا ظفاح وه لب ماشلا ظفاح وه :-



 0 يكبُسلا باّمولا دبع نيّدلا جات ماماإلا ةمجرت

 «ًالماك ًاراهن ئراقلا هيلع أرقي «هنامز ًةبوجعأ يّرملا انُّحيش ناك :ةلمجلابو
 لو دوس هل وهو لكشي ةامسألا طيقوت فردت ةنابألاو تزظكفت قزلكلاو

 ظقي .مهبملا نيعيو ءلكشملا طبض حضويو «فالتخالا هجو نيبي «لفغي

 هيلع در ئراقلا أطخأ اذإف ءسعتَي ٌةبلطلا هتّدَّهاش دقو «هيلإ جايتحالا دنع لفغي ال

 ؟ حيحَص وه له ٌتيكو تيك :عراقلا "ذه لاق + هل 'لاقو ىةظقبأ اضيق نك

 ناكو ءاينّدلا يف نيثّدحملا ٌةسائر هيلإ تهتنا دق ناكو ءرومألا بئاجع نم اذهو

 .ٌريخو ٌنوكسو ٌةدابعو ٌةنيتم ٌةنايد يّرملل

 ةئامتسو نيسمخو عبرأ ةنس رخآلا عيبر رهش نم رشاعلا ةليل يف :هدلوم

 ةئامعبسو نيعبرأو نيتنثا ةنس رفص رشع يناث تبسلا موي يف يفوتو «بلح رهاظب
 وصلا نتاقمس نقوم ةنقرشألا هيدعلا زادي

 هكو هكذ هكدا
 هيد منع يد

 يكبُسلا نيّدلا جات مامإلا ذيمالت

 ءهرصع يف ماشلا سرادم رابك يف سّرد هلاك ّيكبّسلا َمامإلا َّنأ امب
 : مهنم ركذأو ءرابك ءاملع هب جرختو «نوريثك قلخ هيلع ذملتت

 (ه 1701-417 يِحَح نب دمحأ نيّدلا باهش ٌمامإلا  ًالوأ

 نب ناوزغ نب مشغ نب دعس نب دمحأ نب ىسوم نب يجح نب دمحأ :وه

 ءٌقَّفَحملا ءظفاحلا «ةماُّلَعلا ءمِلاَعلا ءمامإلا يكرت نب فرشم نب يلع

 «سابعلا وبأ ءنيّدلا ٌُباهش ةّيعفاَّشلا ٌحيشو ءةّيضْرَملا قالخألاو ةّيكّرلا ٍلاصخلا

 ّينابُسِحلا يدعّسلا دّمحم يبأ نيّدلا ٍءالع ماشلا ٍهيقف ةماّلعلا مامإلا نبا
 . يقشمدلا ها

 :بهذلا تارذش ١5« - 17/7ج :ةبهش ضاق نبا تاقبط 7-5/7١2717ج :ىربكلا -

 ./ا/ /١ج :ةرهازلا موجنلا "5 /5ج

 :يف هتمجرت رظنيو .ريسي فرصتب 7940-50١ /١٠ج :يكبسلل ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط )١(
 /"ج :ةبهش يضاق نبال ةيعفاشلا تاقبط :١/947ج :يمالسلا يلاعملا يبأل تايفولا
 .775/8ج :مالعألا ءال5 /١١ج :ةرهازلا موجنلا ءالا 9!! ص



 لوصالا ملع ىلإ ٍلوصولا ج 7 لوألا ملع ِدِصاَقَم ىلإ لوُصّؤلا ٌجاَهْنِم 66 0-8

 «ىتش دالب نم قلخ هل زاجأو «قئالخ نم ثيدحلا عمس «(هاله١ ) ةنس دلو

 ةمالعلا هدلاو : مهنم رصعلا خياشم نم دافتساو ءازجألا بتكو ريثكلا هسفنب أرقو

 جرختو «يكبسلا نيدلا جات يضاقلاو «يقشمدلا ينابسحلا نيدلا ءالع ماشلا هيقف

 يف هيلإ ةخيشملا تهتناو «'"' هك ريثك نبا ظفاحلا مامإلا ىلع ثيدحلا مولع يف
 نّسَح ناكو «هثاحبأ نسحو هنهذ ةدوجب لثملا برضي ناكو «ةيماشلا دالبلا

 «ةمشجو ء«ريثك بدأ هدنعو «مايصو ةالص نم داروأ هل ءَارّيَخ «ًانّيَد ءلكّشلا
 . "”قشمد يف نفدو (ه5١8 ) ةنس مرحملا يف هلك ىفوت «ةرشاعم نسحو

 .(ه 017949 )109  ئعفاشلا يزغلا نيّدلا ُفرَش ٌهيقفلا ٌمامإلا  ًايناث

 «نيملسملا يتفم هيقفلا ٌةمالعلا «ٌمامإلا ءىسيع نب نامثع نب ىسيع :وه
 ةنس يف لاغتشالل قشمد مدق «يزغلا نيدلا فرش ةاضقلا يضاق «نيبلاطلا ديفم

 نبا نيدلا سمش مامإلا هقفلا نع هقفلا ذخأو ءةنس نيرشع وحن هلو (هاله9)

 لخدو يكبسلا نيدلا جات يضاقلا مزالو «ينابسحلا نيدلا دامعو «ةبهش يضاق

 ةريثك تافنصم عمجو «يونسإلا نيدلا لامج خيشلا نع ذخأو ءةيرصملا رايدلا

 بدأو تامهملا رصتخاو «ةضورلا رصتخاو «جاهنملا حرش :اهنم هقفلا يف

 ضرأ نم ىرصُب ىلإ ًةبسن - يورصُبلا يشرقلا ريثك نب ءوض نب ريثك نب ليعامسإ :وه )١(
 لامكو «يرازفلا نيدلا ناهرب نيخيشلا ىلع هقفتو (ها/1١0) ةنس هدلوم ؛ّىقشمّدلا  ناروح
 ىلع لبقأ «هنع ذخأو ءهمزالو يِّرِملا جاجحلا ابأ ظفاحلا ٌرَماَص مث «ةبهش يضاق نبا نيدلا

 ةفرعمو نوتملا ظفح ىلع لبقأ مث «ةيميت نبا مالسإلا خيش نع ريثكلا ذخأو «ثيدحلا ملع

 ةياهنلاو ةيادبلا :فْنَص «باش وهو كلذ يف عرب ىتح خيراتلاو لاجرلاو للعلاو ديناسألا

 دعبو يبهذلا ظفاحلا توم دعب حلاصلا مأ ةخيشم ىلوت «نئسلاو ديناسملا عماجو «ريسفتلاو

 ةربقمب نفدو(هالا/5) ةنس يفوت «ةيفرشألا ثيدحلا راد ةخيشم يلو «يكبسلا مامإلا توم

 -46 /7”ج :ةبهش يضاق نبال ةيعفاشلا تاقبط :رظني .ةيميت نبا مالسإلا خيش دنع ةيفوصلا

 .737 771/5 :بهذلا تارذش .«5575- 5546/١ :ةنماكلا رردلا 5

 2/4 /١ج :يقشمدلا نيدلا رصان نبال رفاولا درلا «15- 7/4١ج :ةيعفاشلا تاقبط :رظني (7)

 .١/5١7ج :يكملا بيطلا يبأل دييقتلا ليذ 21١7 /17ج :بهذلا تارذش



 ها يكبُّسلا باّشولا دبع نيّدلا جات مامإلا ةمجرت

 ناضمر يف لكك يفوت.رردلاو رهاوجلا :هامس هقفلا يف ًاريبك ًاباتك عمجو ءءاضقلا

 7 فل يحصلا ناب ةزتقمي نفدو: (ى /849) ةن

 (له 1/97 119) ٌيرصملا ٌيمخللا ساّبعلا وبأ نيّدلا سمش ظفاحلا ٌمامإلا  ًاثلاث

 «ساّبعلا وبأ نيَّدلا ٌسمش ظفاحلا «ميعن نب دّنَس نب دّمحم نب دّمحم :وه
 ةنس رخآلا عيبر يف دلو دّنّس نباب فورعملا «ئماشلا لصألا ّيرصملا «يمخللا

 مث ."”يونسألا نيدلا لامج خيشلا نع ذخأو «ةرهاقلا لخدو .ءقشمدب (ه ,/19)
 «سورّدلا يف هّميناصت هيلع أرقي ناكو ءهَمَّزالو «ّيكبّسلا نيّدلا جات يضاقلا بحَص

 هّراجأو «فئاظو ًةدع نيّدلا جات يضاقلا هاّلوو «عماجلاب َةيوبَنلا ًةريسلا هيلع أرّقو

 نسُحل ؛ٍدَحَأ لك ىلع ُحِجَرَي ناكو ؛ثيدحلل ةءارق سانلا نسحأ نم ناكو ءايتفلاب
 : اهنم تافّلؤم ةَّدع فّلأ «نكامأ ةدعب ثيدحلا راد ًةخيشم يلوو «هتحاصفو هتءارق

 يف (ةنيابتملا نيعبرألا جيرخت) و «ينيسحلا ليذ دعب (يبهذلل ربعلا ىلع ليذلا)

 . "”ةيفوصلا ةربقمب نفدو ء(هال47 ) ةنس هلك يفوت «ثيدحلا
 هَ

 هله ه9 ه2
 6ن» 5ن»ه ”ن»

 .01"5 1759 /5ج :بهذلا تارذش ١59. /7ج :ةبهش يضاق نبال ةيعفاشلا تاقبط :رظني )00(

 «ىعفاشلا «يرصملا .يومألا «يشرقلا يونسألا ىلع نب نسحلا نب ميحرلا دبع :وه )00

 مدقو ء(هال١7) ةنس انسأب دلو .ةيبرعلا ءاملع نم «ىلوصأ هيقف «نيدلا لامج .دمحم وبأ

 .ةبسحلا لزتعا مث «لاملا تيب ةلاكوو ةبسحلا يلوو .ةيعفاشلا ةساير هيلإ تهتناف .ةرهاقلا

 جاهنم حرش لوسلا ةياهنو «يردلا بكوكلاو .هقفلا ىف رئاظنلاو هابشألا :هبتك نم

 ةأجف يفوت «ةيعفاشلا ءاهقفلا تاقبطو ؛لوصألا ىلع عورفلا جيرخت يف ديهمتلاو .لوصألا

 ةيعفاشلا تاقبط :رظني .ةيفوصلا رباقم برقب هتبرتب نفدو(ه ا/ا/7) ةنس ةرخآلا ىدامج يف

 ."44 /7ج :مالعألا 1١١. - 98/7 ج :ةبهش يضاق نبال
 . 178 - ١78/7 ج :ةبهش يضاق نبال ةيعفاشلا تاقبط ء75 - 7٠ /1ج :ةنماكلا رردلا :رظني ©
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 و

 ٍلوُصألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصولا ٌجاَهْنِم

 ثلاثلا ثحبملا

 ّيكبشلا نيّدلا جات مامإلا كافلْوف

 يملعلا جاتنإلاب ًائيلم ريصقلا هرمع ناكف ءهتقوو هرمع يف ىلاعت هللا كراب
 دحوأ نم هلعج لب «ةيعرشلا مولعلا يف ةمامإلا قيرط ىلع هعضو يذلا ؛ريزغلا

 هورصاع نيذلا ءاملعلا ةداهشب كلذو «مولعلا نيدايم ىتش يف هرصع يف ةمئألا

 .هدعب نم اوؤاج نيذلا ءاملعلا وأ ءيملعلا هجاتن ىلع اوعلطاو

 تيناصت فّئص دقو» :هللك '''ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلا مامإلا هنع لاقف

 يجر ةعبو هناي وف ترطلاو ملطف ث الر رفعت لع انغ1رج
 :ةيملعلا هراثآو هتافّلؤم مهأ ءامسأب ةمئاق هذه و

 يواضيبلا مامإلل لوصألا ملع ىلإ لوصولا جاهنم حرش يف جاهبإلا- ١
 بتكلا راد ةعبط :اهنم «ةريثك تاعبط عبط دقو (ه180 ) ةنس ىفوتملا يعفاشلا

 .ه5١*5٠ «.توريب «ةيملعلا

 نيخيشلا قيقحتب عوبطم وهو «ةيعفاشلا هقف عورف يف رئاظنلاو هابشألا  ؟

 ةنس «توريب «ةيملعلا بتكلا رادب ءدوجوملا دبع لداعو ضوعم دمحم يلع
 .م 0١

 ءطوطخم وهو «يعفاشلا هقفلا يف «يوونلا مامإلل حيحصتلا حيشوت -

 .(7715) مقرلا تحت «قشمدب ةينطولا دسألا ةبتكم يف ةخسن هنم دجوتو

 لصتم وه ام اهنم «ةديدع تاعبط عبط «هقفلا لوصأ يف عماوجلا عمج - 5

 بتكلا راد ةعبطك لقتسم وه ام اهنمو «راطعلاو يلحملا لالجلا حرشك هحورشب
 .ميهاربإ معنملا دبع خيشلا :قيقحتب ءه875١ / م70 :ةنس توريب ةيملعلا

 حرش وهو ءهقفلا لوصأ يف بجاحلا نبا رصتخم نع بجاحلا عفر

 بجاحلا نبا مامإلل «لدجلاو لوصألا يف لمألاو لؤسلا ىهتنم رصتخم» باتكل

 )١( ًابيرق هتمجرت رمتس .
 /"ج :ةئماكلا رردلا (؟) 7870.



- 
 لداعو ضوعم دمحم يلع قيقحتب عبط دقو «.(ه555 ) ةنس ىفوتملا يكلاملا

 .اه)08 ماع «توريب «بتكلا ملاع رادب دوجوملا دبع

 ةبتكم يف ةخسن هنم دجوتو «ءطوطخم وهو «ىرغصلا ةيعفاشلا تاقبط - ١
 .09605) مقرلا تحت قشمدب ةينطولا دسألا

 ٠ - «ةرهاقلا ءرجه رادب عبط دقو «ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط ١5١هء

 .ولحلا دمحم حاتفلا دبع.د يحانطلا دمحم دومحم .د : قيقحتب

 خيشلا ثدحملا ةمالعلا قيقحتب عبط دقو «ليدعتلاو حرجلا يف ةدعاقلا 4

 بلح «م1446١ ةنس ةيمالسإلا تاعوبطملا ةبتكمب .هك ةدغ وبأ حاتفلا دبع

 يكبّسلا باّمولا دبع نيّدلا جات مامالا ةمجرت

 يؤ

 وبأ حاتفلا دبع خيشلا قيقحتب ًاضيأ عبط دقو ؛نيخرؤملا يف ةدعاقلا 4

 .ةيروس .بلح «م996١ ةنس ةيمالسإلا تاقوطتلا ةبتكمب «ةنأك ةدغ

 دبع خيشلا قيقحتب ءاهنم تاعبط ةدعب عوبطم «مقنلا ديبمو معّنلا ديعم ٠
 .م1991 ماع «ةرهاقلا ءىصقألا راد «ةدغ وبأ راتسلا

 :قيقحتب «عوبطم وهو .لوصألا يف «عماوجلا عمج نع عناوملا عنم - ١

 .م1999١ ماع ةيمالسإلا رئاشبلا رادب يريمحلا دمحم يلع ديعس روتكدلا

 هلو ه92 ه8
 نع نع نع
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- 

 د ٍلوُصألا ملع ِدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصولا ٌجاَهْنِم

 عبارلا ثحبملا

 ٌّيكبشلا ٌمامإلا اهَدّلَقَت يتلا فئاظولاو بصانملا

 «ريثكلا ءيشلا فئاظولاو بصانملا نم هأكك ُئيكبُسلا نيّدلا جات مامإلا ىّلوت

 :ءادألا ّقح اهتابجاوو اهّقوقح ىّدأو مايقلا َّقَح اهب ماقف
 قشمد سرادم بلاغ ىف سّردو ءهرصع ىف ةيملعلا لفاحملا ربكأ ىلو دقف

 ثيدحلا راد يلوو «هب لقتسا مث مكحلا يف هيبأ نع بانو ءرصمو ماشلا

 ةيلداعلاو ةيزيزعلاك رابك سرادمب سرد دقو .ماشلاب بصانملاو ءاضقلا ةساير

 رصمب «كلذ ريغو ةيفرشألا ثيدحلا راد ةخيشمو ةيوارذعلاو ةيلازغلاو ىربكلا

 . "”ءاشلاو

 ىفو «تابثلا ةياغ يف كلذ عم وهو «ةديدش ةنحم ءاضقلا ببسب هل لصح

 مل ام دئادَّشلاو نحملا نم هيلع ىرج» :هللك ريثك نبا ظفاحلا مامإلا لوقي اذه

 هلبق ٍدحأل لصحي مل ام ةسايرلاو بصانملا نم هل لصحو «هلبق ضاق ىلع رجُي

 ىلع ةوقو ةعاجش نع هتنحم مايأ يف نابأو ءماشلاب ةسايّرلا هيلإ تهتناو

 ماق نمع حفَصو ءافع داع امل مث «ميلركب جدير حب وح «ةرظانملا

 ."”«ًابيهم ًاميرك ناكو ءهيلع
 ءاضقلا ةساير هيلإ تهتناو» : هلك ىَجَح نبا نيدلا باهش ظفاحلا لاقو

 نجسو ءربصف يذوأو ءءاضقلا ببسب ةنحم هل تلصحو ماشلاب بصانملاو

 ًابيهم ًاميرك ًاداوج ًاديس ناكو ؛هيلع ماق نمع حفصو افعو «هتبترم ىلإ داع مث
 . "”(ةاضقلا نم بصانملا بابرأ هل عضخت

 تارذش :7١٠/ج :ةبهش يضاق نبال ةيعفاشلا تاقبط 77 /”ج :ةنماكلا رردلا :رظني )١(

 .فرصتب «5/١77ج :بهذلا

 .ةقباسلا عجارملا (؟)
 .771/5ج :بهذلا تارذش .5/7١٠ج :ةيعفاشلا تاقبط ()



 يكبّشسلا باّمولا ديع نيّدلا جات مامإلا ةمجرت 8

 سماخلا ثحبملا

 هّتافوو ةّيملعلا يكبسلا جاتلا مامإلا ٌةناكم

 يتلا «ةيكبسلا ةلئاعلا دارفأ رهشأ نم هلك يكبّسلا ٍباّمولا دبع مامإلا ع

 نم مغرلابو  هتايح تناك دقف «كيلامملا ةلود دهع يف ترهتشاو اهثيص عاذ

 ديدعلا هزاجأ دقو «مولعلا فونص ىتش يف «يملعلا جاتنإلاب ةلفاح  هرمع رصق
 ءاتفإلاب هللا مهمحر يبهذلاو بيقنلا نباو يزملا مامإلا لاثمأ نم هخياشم نم
 هيلع ىنثأ دقو «ةليوط ةدمل ماشلا يف ءاضقلا هيلوت عم «ةركبم نس يف سيردتلاو

 .هدعب اوؤاج نيذلا ءاملعلاو «هذيمالتك هومزال وأ هورصاع نيذلا ءاملعلا رابك

 مامإلا ينعي  ينربخأ» : هك يجح نبا نيدلا باهش ظفاحلا هذيملت لوقيف

 سيردتلاو ءاتفإلاب هل زاجأ بيقنلا نبا نيدلا سمش خيشلا نأ  يكبسلا نيدلا جات

 لاق مث..ًاماع رشع ةينامث ناك بيقنلا نبا تام امل هرمع نأل ؛نيرشعلا لمكي ملو
 ثيدحلاو «هيف ًارهام ناكو ءلوصألاو هقفلا نمو ملعلا نم ًانونف لصحو :هنع

 اذ ةهيدبلا ديج ءرثنلاو مظنلا يف دي هل ناكو «ةيبرعلا يف كراشو عربو «بدألاو
 ىلع ةردق هل ناكو ءداقو نهذو طرفم ءاكذو نانج ةءارجو ناسل ةقالطو ةغالب

 ءهيلع تئرق هلاغشأ ةرثكو ةنس رغص ىلع نونف ىف ةدع فيناصت فنَّض «ةرظانملا

 410( ءاشلاب ينضانملاو ءانضقلا ةسائربالإ بيننا «هتوع دعي دنا ىف ترقص
 يف نعمأو رثنلاو مظنلاو طخلا يف داجأ..» :هك رجح نبا مامإلا لوقي

 لوصألاو هقفلاب لاغتشالا ةمزالم عم قابطلاو ءازجألا بتكو «؛ثيدحلا بلط

 ءرومألاب ًافراع ءناسل ةوالطو «ةغالب اذ ناكو. ..باش وهو رهم ىتح ةيبرعلاو

 . "”(دعسلا اهيف قزرو هتايح يف هفيناصت ترشتناو
 :هتافو

 ةدس ةجحلا يذ ىف قوغاطلاب ًاديهتف ةبابسش ناعير نفوهو :ه يفوت
 0 الل اا اولا

 .771/6ج : بهذلا تارذش 01 15١6-51 78ج: ةيعفاشلا تاقبط :رظني )000



 2 3 را قم 08
 ٍلوصألا ملح ٍدِصاَمَم ىلإ ٍلوصولا جاَهْنِم ظ وب

 نِفُدو «ءاثالثلا ةليل ّتامو ءَتِبَّسلا ةليل نِعطَف ةعمجلا موي بطَح ء(ه ا/ال١)
 2000 ١) 1 : ا

 .''"ةنس نيعبرأو عبرأ نع نويساق حفسب مهتبرتب

 هلد ه05 هلم
 نحل 5ن» نو

 8/11١21ج :ةرهازلا موجنلا «5١1/ج :ةيعفاشلا تاقبط .70 /"ج :ةنماكلا رردلا (1)
 .777/5ج :بهذلا تارذش



 تيد رعبا

 يناثلا لصفلا

 ةمجرت

 ٌيعفاَشلا لحما نيِّدلا لالج مامإلا
 عما وحلا عْمج باتك ُحِراش

 :ثحابم ةسمحخ ىلع ٌلصَملا اذه لمست

 :ةاسو ةةلونو ايتو ةعبا لوألا هعمل #

 .هٌذيِمالّتو د و :يناثلا حلا 47

 .هُتاَفّلْؤم :ثلاثلا ثحبملا

 .اهدّلقت يتلا فئاظولاو بصانملا :عباّرلا ُثَحبملا *

 .هّتافو «ةّيملعلا هتناكَم :سماخلا ثحبملا *





 3 م 0 2

 لوألا تح عبقلأ
 ُنّلَحَملا ٌمامإلا

 هتأشنو :هدلومو هُتينكو «هّبَقلو ؛هبسنو «ةّمسا

 :هّتينكو ,هّبَقلو ,هبسنو :همسا

 «يرهاقلا ا رشفملا 0 ديقفلا : قتلا ا 00

 .©9كمفاّشلا

 هيلع قّلطأ دقو «"7يّنَحَملا نيّدلا لالَج وأ ")يّنَحَملا لالّجلاب فّرعُي
 (”عنازاتفت :َبَّقَل هتارذش يف *َيلبنحلا دامعلا ُنبامامإلا

 :علاطلا ردبلا 54/١« :يطويسلا مامإلل ةرضاحملا نسح ,79/7ج :عماللا ءوضلا )١(

 /ه ج :مالعألا ,307 //ج :بهذلا تارذش 7١9/1١٠7ج :ةرهازلا موجنلا «5١١/؟ج

 ةنقن

 ١١6. /7ج :علاطلا ردبلا 99 /7ج :عماللا ءوضلا (؟)

 .9ا08 /6 ج :مالعألا ," ٠ /ا/ج :بهذلا تارذش (9)

 يحلاصلا يركعلا حالفلا وبأ دامعلا نباب فورعملا دمحم نب دمحأ نب يحلا دبع :وه (5)

 «قشمد ةيحلاص يف (ه١٠١*7)ةنس دلو «يرابخإلا «بيدألا فنصملا «ملاعلا «يلبنحلا

 نيدلا ردب نب دمحم خيشلاو يلبنحلا يقابلا دبع خيشلا مهنم قشمدب خايشألا مالعأ نع ذخأ

 نع ذخألل ةليوط ةدم اهب ماقأو «ةرهاقلا ىلإ لحر مث .هوزاجأو «يحلاصلا ينابلبلا

 «قشمد ىلإ عجر «مهريغو يبويلقلا باهشلاو «يسلماربشلا رونلا نع اهب ذخأو ءاهئاملع

 ىهتنملا نتم حرشو بهذلا تارذش :هتافلؤم نم «ريثكلا هب عفتناو ءسيردتلاو ةدافإلا مزلو
 رثألا ةصالخ :رظني .ًاجاح ةكمب (ه89١٠) :ةنس يفوت ءامهريغو ةلبانحلا هقف يف

 .توريب ءرداص راد ء.١15 8٠”  /7ج :يبحملل

 ءمامإلا «ينازاتفتلا هللا دبع نب رمع نب دومحم وأ دوعسم نيدلا دعس :وه ينازاتفتلا

 «قطنملاو «نيلصألاو «نايبلاو يناعملاو ءفيرصتلاو ءوحنلا ملاع «ريبكلا ةمالعلا
 _ دضعلاك ءهرصع يف ملعلا لهأ رباكأ نع ذخأو «(هال17) ةنس نازاتفتب دلو ءامهريغو

2) 



 و

 ظل" اق لوصألا ملع ٍِدبِصاَقَم ىلإ لوُصؤلا ٌجاَهْنِم ّ
 نا

 ل
 ةيبرغلا ةّلحملاب(ها/١9 ) ةئوعبسو ّنيعستو ىدحإ ةنس لاوش ٌلهتسُم يف دِلُو

 . "اهب ًاَمَنو ةرهاقلاب

 ةدع يف لغتشاو ًابُبُكو نآرقلا أرقو «ةرهاقلا يف لاك ُنّلَحَملا ُمامإلا أشَن
 وصلو ةيركلاو :ةلوفاو هقفلا ةسرذو ةويصع عالم نادك نع دج اوتو

 سردو «ضورعلاو يناعملاو نايبلاو ,لدجلاو قطنملاو باسحلاو «ضئارفلاو

 . "”ةيلقنلاو ةيلقعلا مولعلا يف ننفتو «ءثيدحلا مولعو نيدلا لوصأو ريسفتلا

 يف نّئفتو «هنارقأ بلاغ ىلع مّدقَتو رَهَم» :هل ”ُيواخّسلا ٌمامإلا لاق
 َماقأ مث «تيناوحلا ضعب يف ٌرّبلا َعيب ىّلوتَي ًالوأ ناكو ةّيلْقَنلاو ةّيلقَعلا مولعلا
 «سيِردَّتلاو فينصّتلل وه ىّدصَنو ًانايحأ هل هتئراشُم عم هيف هَضَوِع ًاصخش

 ناكو ءريُخلا اًميِس هيلع ءًاَروُقو انام (ةّماعلاو ةّصاخلا نيب مطعم فارقألاو
 ك

 ّيوق «ةحيرَفلا ًداح.. . نهّذلا ٌحيحَص ىاكّذلا طرفُم ءًاراظن ًاقّقحُم ًةماّلع ًامامإ
 ةَّحابُملا ايفا 2

 ريسفتلاو لوصألاو نايبلاو يناعملاو قطنملاو فرصلاو وحنلا يف قاف «هتقبطو يجيألا -

 حرش :هتافلؤم نم «ةبلطلا هيلإ لحرو ءهركذ رهتشاو هتيص راطو «مولعلا نم ريثكو مالكلاو
 (هال97) ةنس هك يفوت .هقفلا لوصأ يف حيولتلاو ءديحوتلا ملع يف ةيفسنلا دئاقعلا

 تارذش 117-211 /5ج :ةئماكلا رردلا :رظني .اهب نفدو سخرس ىلإ لقنو ءدنقرمسب
 .804 708 /؟ج : علاطلا ردبلا 7٠" 819 /5ج :بهذلا

 )١( /7/ج :بهذلا تارذش 707.

 .118 /5ج :علاطلا ردبلا 00/7 بهذلا تارذش ء"84/19 عماللا ءوضلا :رظني (؟)
 34 8/1 :يطوبسلا ماقالت ةريهاصنلا قبح ةرظميو 88:7 8رال عماللا ءوضلا 8

 1١6. /5ج :علاطلا ردبلا ٠ /8ج :بهذلا تارذش

 .ابيرق هتمجرت رمتس (4)
 4١ -5١. /ا7ج :عماللا ءوضلا 2(



 د ّيِمفاَّشلا يّلحملا نيّدلا لالج مامإلا ةمجرت

 اهتءارقو هفيناصت ليصحَت يف ٌةّمئألا ّبِغرو .هُئيِص دْعَبو هُرُكِذ ٌرهتشا
 ناكو نع رخال هةلاقنلا رجكراو «ةزتك ىفحب ال نك هيلع ازقو «اوئاوقإو
 .هيلإ عجَر ناك نّم دي ىلع ٍباوَّصلا هل رهظ اذإو ءٌرحلا يف امِّيِس ال جازملا ٌداح

 ةديعبلا نكامألا نم ىواتفلاب ًادوصقم ناكو «عضاومب سيردتلا يلو دقو
 حالّصلا نِم مَّدَق ىلع فّلّسلا قيرط كولس يف هرصع لهأ ةَّرُغ ناكو ؛2'”ةيئانلا
 ءماكحلاو ةمّلَّظلا رباكأ كلذب هجاوُي ركنملا نع يهّنلاو فورعملاب رمألاو عرولاو
 ٍةاضْقلا ٌةاضق ناكو «هيلع لوخّدلا يف مهل ندي الو «مهيلإ تفتلي الف هيلإ نوتأيو

 ىلاعت هللا هّمركأ ٌتامارك هل تّرهَظو «هيلإ نوعجريو هتوباهيو هل نوعضخي مهٌريغو
 ًةقاط ال هّنإ) :هباحصأل ُلوقي ناك لب «َمنتماف ربكألا ءاضقلا هيلع ّضرُعو ءاهب
 . ؟9راَّتلا ىلع ىل

 نامل فيم ةياقلا ىلإ ةيويتطو ب وقرا ل قلع يعول ناكر"
 . 7ةراجّتلاب ًابّسكتُم ءٌماَوَعلا ةلُمج نم ِهْنظَي هفرعي ال نَم هآَر اذإ

 ه0 ه0 ه2
 0ند 5نح 5ن»

 ١١5. /؟ج :علاطلا ردبلا 5١« /7ج :عماللا ءوضلا :رظني ()

 .ريسي فرصتب 05 /7ج :بهذلا تارذش «1/١4ج :عماللا ءوضلا ()

 .504/1ج :بهذلا تارذش «704/17ج :ةرهازلا موجنلا :رظني 0
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 طم أذ نق ٍلوُصألا ملِع ِدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصَولا ٌجاَهْنِم

 ىناّثلا ٌتحبقملا

 هديمالتو هُحوِيْش

 ءمهنع ذخأو ءهرصع ءاملع َرباكأ 85 يّلحملا نيّدلا ٌلالج مامإلا َمّرال
 ءاملعلا نم ادغ ىتح «ةيعرشلا مولعلا عيمج يفريثكلا مهنم دافتساو .مهب عفتناو

 ,«يوامربلا سمشلا نع ةيبرعلاو هلوصأو ةقفلا ذخأ دقف «نانّبلاب مهيلإ راشملا

 نع ًاضيأ ٌلوصألاو «يقارعلا يلولاو ينيقلبلا لالجلاو يروجيبلا نع ًاضيأ ةقفلاو

 ءماشه نبا مامإلا ديفح يميجعلا باهَّشلا نع ًاضيأ ّوحنلاو «ةعامج نب ّرعلا

 مولع ذخأو ءًاريثك هب عفتناو ءامهريغو نيّدلا ٍلوصأو ريسفَّتلا يف يطاسبلا مزالو

 ام لك ناكو «عفتنا هبو ينالقسعلا رجح نبا مامإلاو يقارعلا يلولا نع ثيدحلا

 . 3هيف هعجاري هريغو ثيدحلا يف هيلع لكشي
 لالج انّمامِإ مهيلع ّدملتت نيذلا ٍءاملعلا رهشأ نِم ةثالثل ٌةزجوم ٌةمجرت هذهو

 : يلحملا نيّدلا

 .(ه 411 0777) :يقارعلا نيدلا يلو ظفاحلا مامإلا

 ىظفاحلا ءمامإلا نمحرلا دبع نب نيسحلا نب ميحرلا دبع نب دمحأ :وه

 ةمالعلا مامإلا نب ةعرُز وبأ ءنيدلا يلو «ةاضقلا يضاق .فّئصملا «هيقفلا

 ةنس دلو .يرصملا لصألا يقارعلا «لضفلا يبأ نيدلا نيز مالسإلا خيش ظفاحلا

 مرحلا يبأ ةرهاقلاب نيدنسملا ةمتاخ دنع هرضحأف هوبأ هب ٌرككبو (هال17)
 أرقف «باش وهو هسفنب بلط مث «يضرفلا نسحلا يبأ نم هل زاجتساو يسنالقلا

 رهم ىتح نونفلاو ةيبرعلاو هقفلاب لاغتشالا مزالو «خويشلا ىلع بأدو ءريثكلا
 نع ذخأو «ريثكلا هنع بتكو ظفحو ينيقلبلا نيدلا جارس خيشلا مزالو ءرهتشاو



0 

0 

 ىف بانو « سانلا ىلإ دُّدوّتلاو .ةروصلا لامج عم 0 :ًانيد ا ابشن

 .هتافو دعب هدلاو سيردت نكامأ يف.رقتنما مث نكامأ ةدع يف سّردو ءمكحلا

 «جيراختلا جّرخو «فيناصتلا تلضو « هّئيص رهتشاو «هدعب ءالمإلا سلجم دقعو

 يِمفاَّشلا يّلحملا نيّدلا لالج مامإلا ةمجرت

 ٍةهازنو ةّمعب : نيب ةرئئابم ةنئب نوو يا تاج ةءايضقلا تصح لووك

 هتاباحم مدعو .لدعلا هتماقإل ؛ةلوّدلا لهأ ضعب هيلع ّبَّصعت نأ ىلإ ةبالصو

 ١ .هولزع مث هيلع اوؤلامتف .هلجأ نم ٍدحأل

 هقف يف يواحلاو .جاهنملاو هيبنتلا ىلع ىواتفلا ريرحت :هفيناصت نمو

 نم هنأ ناكو «يكبسلل عيارجلا عمج حرش عمايلا ثيغلا باتكو «ةيعفاشلا

 .هجو ةقالطو : حبلا ىف اعاقد ءمكحخلا يف ٌةبالصو ةشاشن هرصع لهأ ة ةريخ

 مولعو هدقفلا +يلخملا ماسالا هع دعا دقو ةرتقع تيطو قل نسر

 .ثيدحلا

 8455) ةنس ناضمر رهش نم نيرشعلاو عساتلا سيمخلا موي ةرهاقلا يف يفوت

 م هللا امهمحر هدلاو دنع نفدو مه

 .(ه/م8617 - /79) :ينالقسعلا رجح نبا نيّدلا باهش ظفاحلا مامإلا

 مامإ ذاتسألا ءدمحأ نب يلع نب دمحم نب دمحم نب يلع نب دمحأ :وه

 «يعفاشلا «ةافولاو رادلاو أشنملاو دلوملا يرصملا «لصألا ينالقسعلا ةمئألا

 نابعش )١7( يف ةرهاقلا يف دلو «هئابأ ضعبل بقل وهو ءرجح نباب فورعملا
 نأ ىلإ هدلاو ءايصوأ ضعب هلفكف نسلا ثدح وهو هدلاو تام «(هالالاث ) ةنس

 نع ذخأ ءملعلا نوتم نم ديدعلاو ءعست نبا وهو ميركلا نآرقلا ظفحو ربك

 نبا نيمامإلا مزالو «ةيهقفلا هسورد رضحو بك ينيقلبلا نيدلا جارس مامإلا
 بحاص يدابآ زوريفلا مامإلا نع ةغللا ذخأو ءةعامج نب زعلاو نقلملا

 نأ دعب نميلا ىلإ لحرو «هتيلكب هيلع لبقأف ٌتيدحلا هيلإ هللا ببح مث .سوماقلا

 )١( /4ج :ةبهش يضاق نبال ةيعفاشلا تاقبط  ,47 8١عماللا ءوضلا ج١/785- 44"
 /7ج :بهذلا تارذش ١1797 .فرصتب



 ٍلوصألا ملِع ٍدِصاَمَم ىلإ ٍلوصْولا جاَهْنِم 0 ملا اَمَم ىلإ لوّصّولا حاَهْن

 راصو «ةيبرعلاو هقفلا يف عربو «فينصّتلاو لاغتشالا ىلع لبقأو ءةّكمب ٌرواج
 يلاعلا ةفرعمو مهراضحتساو «لاجرلا ةفرعم هيلإ ٌثهتنا دقو «مالسإلا ظفاح
 نأشلا اذه يف هيلع لّوعملا وه راصو .«كلذ ريغو «ثيداحألا للعو «لزانلاو

 ىلإ هرشابي لازالو ةيرصملا رايدلاب ةيعفاشلا ةاضقلا ءاضق يلو ءراطقألا رئاس يف
 يرابلا حتف) :اهنم «ةعفان ةروهشم اهلكو «بتكلا نم ٌريثكلا فَّلأ ءهّسفن لّرَع نأ

 يف ةباصإلا)و .«(بيذهتلا بيذهت)و «(مارملا غولب)و .(يراخبلا حيحص حرش
 .ريثكلا اهريغو ؛(نازيملا ناسل)و (ةباحصلا زييمت

 اهَّرضَح «ةلفاح ةزانج هل تناكو (ه467 ) ةئنس ةرهاقلا ىف هلك ىفوُت

 . ")هِشعَن لمح ىلع ٌرباكألاو ٌءارمألا محازَت ىَّنح ًءارمألاو ُناَطلَّسلاو ٌءاملعلا

 .(ه 454 01710 :ٌيعفاَشلا ينيقلبلا نيّدلا لالج ةماللعلا مامإلا

 نيب قلاكلا دبع نب متاعب نب رعب وب تاالظر نيرمخ نب نيج دنع وف
 وبأ نيدلا لالج ءةاضقلا يضاق «مالسإلا خيش «ةمالعلا ءمامإلا ,قحلا دبع

 ءيرصملا «ينانكلا .صفح يبأ «مالسإلا خيش «ةمالعلا «مامإلا نب لضفلا

 ةدم يف رهم ىتح هدلاو ىلع ذملتتو «( هال ) ةنس دِلَو ,«يعفاشلا «ينيقلبلا

 ةنس يف قشمد ٍهيبأ عم لخدو ءظفحلا ةوقو «لضفلاب رهتشاو مدقتو «ةريسي

 هدلاو ناكو ءهّئيص العو هلضن نهظف نوريغك كاذ ذإ خياشملاو .ء(هالو" )

 داهتجالاو بّللَطلا ىلع ّرمتساو .لوقي ام بّوصيو «هثاحبأ ىلإ يِغصْيو ةيفظعي

 مث لزع مث (ه١ ٠5 ) ةنس ءاضقلا ٍِك نأ ىلإ َةَبلَّظلا لغشو ءسيِردّنلاو ءاتفإلاو

 مامإلا هنع ذخأ دقو «كاردإلا عيرس ءًايكذ ءآغيلب ءًاحيصف ناكو «ًارارم ديعأ

 يف هدلاو ةمظعو هئاكذل تيص ةرهاقلاب هل ناك .هقفلا ّملع يلحملا نيدلا لالج

 ميلس .ظفحلا ةدوجو ءمهفلا ةعرس يف ايندلا بتاجع نم ناكو .«سوفنلا

 مل ءايشأ ّبتكو «ىلاعت هللا امهمحر هدلاوك ّركملا الو َتبُحلا فرعي ال «نطابلا



 ا ٌيعفاشلا يلحملا نيدلا لالج مامإلا ةمجرت ةعقفاشلا ١ نيدلا لالج مامإلا 3 م 9 5 ا ِ 5

 ةنس لاوش رهش يف أك يفوت «نيدلجم يف جاهنملا ىلع هتكن اهنم ءرهتشت

 اق ا ىتلا هتسردم ىف هيبأ ربقب نفدو (ه875 )

 و

 :هذيمالت

 ٌةعامج هب َجَّرختو «ذيمالّتلا نم ٌريبك ٌددع هلك يَّلحَملا لالجلا ىلع ْدَمْلتت
 لوقي اذه يفو .همولع نم اولهنيل ؛ملعلا ٌبالط هيلإ لحتراو «لضافألا نم

 ًءالَضُملا لحتراو «ٌةرثك ىّصحُي ال نم هيلع أرّقو» :هلثلك ٌيواخّسلا ظفاحلا هذيملت

 حورتسَي هتايح ةرخآب َراص هّنكلو «هتايح يف اوسّرَد ٌةعامج هب ٌجّرختو «هنع ٍذخألل
 ّملَع نمل الإ يِفصْي الو «نيبطاخملا ةرثكو «هيلع ةماّسلاو للملا ٍةبلغل ؛ هّئارقإ يف

 . 7عَسلا يف امّيسال جازملا ٌداح وهو ًاصوصخُ هّررِحَت

 هللا مهمحر يلحملا مامإلا ذيمالت نم ٍةثالث رهشأل ٌةزجوم ةيجوت هذهو

 : ىلاعت

 (ه318 ل 477) :هلأك ٌيسدقملا فيرش يبأ نب نيّدلا ناهرب قّشحملا مامإلا ١

 «بويأ نب يلع نب ركب يبأ نب دمحم نيدلا رصان ريمألا نب ميهاربإ :وه

 «ٌيرصملا ؛ٌئيسدقملا فيرش ىبأ نباب فورعملا قحسإ وبأ «نيدلا ناهرب

 صاخلا عجرمو مالسإلا خياشم خيش .مامهلا ربحلاو ةمامإلا خيشلا « ٌيعفاشلا

 ملعلا نوئفب لغتشاو ءاهب أشنو «(ه477 ) ةنس فيرّشلا سدقلاب دِلَو ءٌماعلاو

 نيدلا ملع نع َهقفلا ذخأف «ةرهاقلا ىلإ لحرو .فيرش يبأ نب لامكلا هيخأ ىلع

 ذخأو ءايكنأ هقفلا ىف هيلع عمسو «ىلحملا لالجلا نع ٌلوصألاو «ينيقلبلا

 ىتفأو سّردو ءءاضقلا يف بانو «هريغو رجح نبا مالسإلا خيش نع ثيدحلا

 تايآلا يف باتكو .(يواحلا حرش) و .(جاهنملا حرش) : هتافلؤم نمو «فئصو

 .كلذ ريغو .خوسنملاو خسانلا اهبف يتلا

 .فرصتب «47/4ج :ةبهش يضاق نبال ةيعفاشلا تاقبط 7
 .40 /7ج :عماللا ءوضلا ()



 ٍلوُصألا ملع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصُولا ٌجاهنِم ه8

 َنفُدو ء(ه477 ) ةنس مَّرحملا نم ايقب نيّموَيِل ةعمجلا موي ّرجف بك يفوت

 . "”485 يعفاشلا مامإلا حيرَض نم برقلاب

 .( هذا )١449 :ٌيعْفاَشلا يطويّشلا نمحّرلا دبع نيدلا لالج ظفاحلا ريبكلا مامإلا

 ظفاحلا ٌيعفاَّشلا ("”يطويّسلا دمحم نب ركب يبأ نبا نمحرلا دبع :وه

 ةقتافلا تافلوملا فحاض ىئدعلا ئتحبملا ةيسكلا ريمفلا ونا هويذلا:لذاج
 َدَّنسأو ءهرمع نم ةسماخلا يف وهو هدلاو يْفوُت ء(ه 859) ةنس دِلُو «ةعفاّنلا

 لالجلا نع ّذخأ هلك "”ءامهلا نب ٍلامكلا روهشملا ٌيفنحلا هيقفلا ىلإ هتياصو

 ءاتفإلاب ٌريجأو ءرجح نبا ٌطفاحلا سلجم هّدلاو هرضحأو «هريغو يّلحملا

 قافو «نونفلا عيمج يف ّزرَب ءراصمألا رئاس نِم هرصَع ءاملع رباكأ نم سيردّتلاو

 هتاَمَلْؤم ثغلبو ةاكيك ه١ هخياشم ٌددع ْغّلَب .هّتيص دعبو هّركذ رهتشاو «نارقألا

 يِنْعُت اهُترهشو فّلؤم 00١ نم رثكأ ةرّرحملاو ةّئّقتملاو ةلماكلا ةريثكلا ةلفاحلا
 :ًابرغو ًاقرَش ضرألا راطقأ يف هتايح يف هِتافّنصم ٌرثكأ ٌرهتشا دقو ءاهركذ نع

 فلا نتن افتحي شاب هيل ها دعا هنو «ثيدحلا ملعب هنامز لهأ َملعأ َناكو

 سدقلا خيراتب ليلجلا سنألا :رظني و .فرصتب ء١٠17 -8/8١١ج :بهذلا تارذش :رظني )١(

 .17-7/7١7117ج :يميلعلا يلبنحلا نيدلا ريجم مامإلل ليلخلاو

 ءرصم ديعص يحاون نم لينلا يبرغ يف ةئيدم :يهو ء«طويسأ ةنيدم ىلإ ةبسن :يطويسلا (؟)

 توقايل نادلبلا مجعم :رظني .تاهزتنملاو تاريخلا ةريثك «ةريبك ةليلج ةنيدم يهو

 .توريب «ركفلا راد 21979 /١ج :يومحلا

 مث يساويّسلا ءدوعسم نب ديمحلا دبع نب دحاولا دبع نب دمحم نيدلا لامك :وه (*)

 هقفتو (هال١4) :ةنس دلو «ةمالعلا مامإلا يفنحلا مامهلا نباب فورعملا ءيردنكسإلا

 ثيدحلاو لوصألاو هقفلا اهئاملع نع ذخأو ةرهاقلا لخد «ةيادهلا باتك ئراق جارسلاب

 نبا ةعرز يبأو ةنحشلا نب نيدلا بحم يضاقلا :لاثمأ نم اهريغو ةيبرعلاو فوصتلاو

 ناكو «ريثك قلخ هب عفتناف ملعلا رشنل ىدصتو مولعلا يف عربو هنارقأ ىلع مدقتو «يقارعلا
 يف ريدقلا حتف :هبتك نم «.(ه١85) :ةنس ةرهاقلاب يفوت :ةلودلا بتانرآو كرلملا ذيع امظعف

 11 :بهذلا تارذش ء1177/8١-78ج :عماللا ءوضلا :رظني .ةيادهلا حرش

 .707- 5١1 /1ج :علاطلا ردبلا 8



 ملا نكن يِمفاَّشلا يّلحملا نيّدلا لالج مامالا ةمجرت

 يف نفدو (ه )41١ ةنس ىلوألا ىدامج ١4 ةعمجلا موي ٌرجف لذ يْفوُت ءثيدح
 . "")ةرهاقلا

 .(ه 907 401 :هكلك يواخّشلا نيّدلا سمش ظفاحلا ريبكلا مامإلا ٠

 ءدمحم نب نامثع نب ركب يبأ نب دمحم نب نمحرلا دبع نب دّمحم :وه
 نيمرحلا ٌليزن .بهذملا ُيعفاّشلا ءدلوملا ٌيرهاقلا "”لصألا ُيواَخَّسلا
 ءريغص وهو ميظعلا نآرقلا ظفحو ء(ه411 ) ةنس لوألا عيبر يف دلو «نيِفيرَّشلا

 بلاغو يقارعلا ةيفلأو كلام نبا ةيفلأو جاهنملاو هيبنتلاو ماكحألا ًةدمع ظفحو

 «ينيقلبلا حلاصو «يلبنحلا ماشه نبا ىلع أرق ءرجح نبال ةبخنلاو ةيبطاشلا

 .يّلحملا نيدلا لالجو ءرجح نباو «مامهلا نباو ءيوانملا فرشلاو
 ضئارفلا يف كّراشو ؛خيراتلاو ثيدحلاو تاءارقلاو ةيبرعلاو هقفلا يف عرب

 داكت ال ًادج ٌةريثكف هتاعومسمو هتآورقم امأو «هقفلا لوضأو ريسفتلاو فاسخلاو

 سيردعلاو ءاعنألاب هكاو "معمل نذار ةوضصحت الا ةغانج وعلما را رفعت
 ّدشأ ِهَمَّرالو ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلا هخيش ىلع ٌريثكلا عمَس «ءالمإلاو

 نم «ثيدحلا يف هب جرختو هل نذأو .هفيناصت رثكأ هنع ذخأو «ةمزالملا

 ةيفلأ حرشب ثيغملا حتفو ءرجح نبا ْخيَّشلا ةمجرت يف ررّذلاو رهاوجلا :هتافّنصم
 ثيداحألا يف ةنسحلا دصاقملاو «عساتلا نرقلا لهأل عماللا ءوضلاو «ثيدحلا

 هيلإ ىهتنا «عيفشلا بيبحلا ىلع ةالصلا يف عيدبلا لوقلاو «ةنسلألا ىلع ةيراجلا

 .هّكلسَُم كلَس ٌدحأ ّئبهذلا دعب نكي مل :ليق ىتح ليدعّتلاو حرجلا ٌملع

 (؟8) دحألا موي مالَّسلاو ةالّصلا اهنكاس ىلع ةرّونملا ةنيدملاب لنك يفوت

 . "”هط كلام مامإلا ٍربق راوجب عيقبلاب نِفُدو .نابعش

 رفاسلا رونلا :0*7 -١/7078ج :علاطلا ردبلا ,55 51/4ج :بهذلا تارذش (0)
 ١5:08/١. :ط توريب ةيملعلا بتكلا راد 65 - 5١ ص : يسورديعلل

 نم يهو «ةيبرغلا ةروك ةبصق نآلا يهو رصم لفسأب ةنيدم يهو :اخس ىلإ ًةبسن :ٌيواخّسلا (')

 : رظني .ن#َو رمع مايأ رصم حتف نيح هيَؤ صاعلا نب ورمع ةيالوب ةفاذح نب ةجراخ حوتف
 . 195 /7ج :نادلبلا مجعم

 .185- 1854 /؟ج :علاطلا ردبلا 237 - ١١ /8ج :بهذلا تارذش :رظني 00



 و

 ٍلوُصَألا ملع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصْؤلا ٌجاَهْنِم

 ُتلاثلا ٌثحبقلا

 ٌيلحملا نيّدلا لالبح مامإلا ٌتافْلْؤم

 حوضوو ةّقدلاو نسحلا يف ةياغ فات ٌةريثك ٌبتك يّلحملا لالجلا مامولل

 اهورشّنو اهولوادتو «هتوم ّدعبو هتايح يف اهيلع ُنماَّتلا لبقأ كلذل «ةرابعلا

 : لي اع اينافسأ ىلع تفقو ىلا تاقلؤملا هله نمو + ”لوقلاب عوقلتو

 ةدربلا ةديصق اهيف حرش دقو كَ ةّيِرَبلا ريخ حدم يف ةّيضملا داون د1

 .©0(ه595 ) ةئس ىفوتملا يريصوبلا خيشلل
 3 : نه د سع (9) 0

 يف عماوجلا عمج هيف حرش دقو  عماوجلا عمج حرشب علاطلا ردبلا  ؟
 وهو «عماوجلا عمج حورش رهشأ نموهو «يكبسلا نيدلا جات مامإلل هقفلا لوصأ

 5 (4) . 0 1 ١
 نم تاعبط ةدع عوبطم وهو ٠ حيقنتلاو ريرحتلا ةياغ يف جوزمم ديفم حرش
 ءادفلا يبأروتكدلا خيشلا قيقحتب - قشمد  نورشان ةلاسرلا ةسسؤم ةعبط اهلضفأ

 .م١/6١70 :ط .يناتسغاّدلا ىضترم

 لاق «ميركلا نآرقلا رخآ ىلإ فهكلا ةروس لوأ نم ميركلا نآرقلا ريسفت - "

 نِم هنم ّبتُك «(نآرقلا ريسفت) لمكت مل يتلا هبتك لجأو» :هلك يطويّسلا ٌمامإلا

 ٌجوزمم وهو ... ًاسارك رشع ةعبرأ يف «نآرقلا رخآ ىلإ فهكلا ةروس لّوأ

 هتلمكأ دقو «ةرقبلا نم ةريسي تايآو ةحتافلا ىلع ّبتكو «نسحلا ةياغ ىف ٌرّرحم

 «نيلالجلا ريسفتب فورعملا وهو .'””«ءارسإلا رخآ ىلإ ةرقبلا لوأ نم هطّمَن ىلع
 روتكدلا انذاتسأ قيقحتب قشمدب ةيناسنإلا مولعلا رادب :اهنم ةريثك تاعبط عبط دقو
 .هللا هظفح اغبلا ىفطصم

 )١( /7/ج :بهذلا تارذش :رظني 85 7١.

 ؛يدادغبلا اشاب ليعامسإل 40 /١ج :نونكملا حاضيإ «١/44ج :ةرضاحملا نسح :رظني (؟)

 الل هج :مالعألا 20٠١7 /5ج :يدادغبلا اشاب ليعامسإل نيفراعلا ةيده

 .777/0ج :مالعألا :رظني (9)

 .ةفيلخ يجاحل ١4517/1ج :نونظلا فشك :رظني (5)

 .445 /١ج :ةرضاحملا نسح :رظني (5)



 2 0 ّيِمهاَّشلا يّنحملا نيّدلا لالج مامإلا ةمجرت

 يسلب ري

 عماجلاو «ةيعفاشلا عورف يف تارصتخملا عماج حرش ىلع ةيشاح ٠
 ,61) ةنس ىفوتملا يعفاشلا يجلدملا يئاشنلا دمحأ نيدلا لامك خيشلل هحرشو

 . "”حرشلا ىلع ًةيشاح يّلحملا لالجلا عضوف ء(ه

 .بارعإلا دعاوقب روهشم رصتخم وهو «'"”بارعإلا دعاوق نع بارعإلا حرش ١

 نبا مامإلل دئاوفلا ليهستو «"*”لمكي مل ءوحنلا يف دئاوفلا ليهست حرش -
 .هنكك يوحنلا كلام

 حرش نييِغاَرلا زنك) هاّمَّس ءهقفلا يف يوونلا مامإلل نيبلاطلا جاهنم حرش 6

 «ةيملعلا بتكلا راد ةعبط اهنم ؛تاعبط ةدع عوبطم وهو *”(نيبلاطلا جاهنم

 .توريب

 ةنس ىفوتملا هك ينيوجلا نيمرحلا مامإل هقفلا لوصأ يف تاقرولا حرش - 4

 اهلضفأ نم «تاعبط ةدع عوبطم وه و. "”جوزمم رصتخم حرش وهو «(ه418)

 روتكدلا :قيقحتب م١١١1 ١/ :ط ةيدوعسلا «ضايرلا «ناكيبعلا ةبتكم ةعبط
 .ىلاعت هللا هظفح هنافع نيدلا ماسح

 هنآك يزاريشلا قاحسإ يبأ مامإلل ةيعفاشلا عورف يف هيبنتلا رصتخم - ٠

 . "”(ه141/5 ) ةنس ىفوتملا

 دسألا ةبتكم يف ةخسن هنم دجوت ءطوطخم وهو ."*”جحلا كسانم ١

 .(5ت/ل9) مقرب قشمدب ةينطولا

 )١( :نونظلا فشك :رظني ج777/1١.
 .01 /١ج :نونظلا فشك :رظني (0)
 .7/5١7ج :نيفراعلا ةيده ء١/175ج :نونظلا فشك 5454/١« ج :ةرضاحملا نسح :رظني 4

 .١507/1ج :نونظلا فشك «445 ١/ ةرضاحملا نسح :رظني (4)

 .8788/6 ج :مالعألا 2307 /5ج :نيفراعلا ةيده 2141/7 /7ج :نونظلا فشك :رظني (5)

 70١8. /7ج :نونظلا فشك :رظني (1)
 1 ب نوظلا قف غ4 هرطاحلا قيستع :ارظني 10
 707 /5ج :نيفراعلا ةيده 2187” /؟ :نونظلا فشك ء١/555 :ةرضاحملا نسح :رظني )0



 57 رع ٍلوْصألا ٍملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصُولا ٌجاَهِنِم

 ٌعباَبلا ثحبتقلا

 نلحملا ُمامإلا اهَدَّلَعَت يتّلا ٌفئاظَولاو ٌبِصانملا

 ةرهاقلا يف 2"ةّيقوقرّبلا ةسردملاب هقفلا ٌسيردت ةآ ُنَّلحملا ُلالجلا يْلُو
 ةرهاقلا يف ةّيدّيؤملا ةسردملاو ء«(ه 85485) ةنس يف“ 0 يناروكلا باهشلا َضَوِع

 . هنآك ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلا مامإلا توم دعب ًاضيأ

 هنإ ىتح ءاهنم علتمي وهو «ةريثك تاّرم هيلع تّضرع دقف ءاضقلا 07 امأو

 يل ةقاط ال هنإ» :هباحصأو هذيمالتل ُلوقي ناكو ,ءكلذ نع زجعلاب َناطلسلا َهَفاَش
 ©0«رانلا لع

 هله هذ هلم
 نو نو اكن

 ناتسراملا عماج دنع نيساحنلا عراش يف نيرصقلا نيب طخب ةعقاو :ةيقوقربلا ةسردملا )١(

 يف ئدتباو «قوقرب ٌرِهاّظلا ُناطِلُّسلا اهأشنأ ةيلماكلاو ةيرصانلا يتسردم نيب يروصنملا
 نآلا يهو ءرصم سرادم نسحأ نم يهو .هال48 ةنس اهنم غرف ءهال47 ةنس اهترامع

 ةيقيفوتلا ططخلا :رظني .ملعلا سورد نم ءيش اهيف سيلو «ةيمالسإلا رئاعشلاب ةماقم ةرماع
 .ةرهاقلا رصمل ةديدجلا

 «نيدلا باهش ءميهاربإ نب ديشر نب دمحأ نب نامثع نب ليعامسإ نب دمحأ :وه يناروكلا (؟)

 دلو «مورلا دالب ملاع « «يفنحلا مث 3 يعفاشلا .يرهاقلا مث ؛ يناروكلا «يزيربتلا ءيروزرهشلا

 مزالو قشمد مدق « عبسل هالتو نآرقلا ظفحو ءروزرهشب ناروك نم ةيرقباه811) ةنس يف

 ؛يناثملا عبسلا ريسفت يف ينامألا ةياغ :اهنم بتك هل ءاهب ملعتو رصم ىلإ لحرو .اهءاملع

 ؛يراخبلل حرش وهو يراجلا رثوكلاو «ءيكبسلل عماوجلا عمج حرش يف عماوللا رردلاو
 ىلصو ةينيطنطسقلاب «.(ه491) :ةنس هلك يفوت 0 يف بجاحلا نبال ةيفاكلا حرشو

 :مالعألا 0.747 - 551١ /١ج :عماللا ءوضلا :رظني .هلل 5 ديزياب ٌُئنامثعلا ُناطلَّسلا هيلع

 .ةال/١ج

 .7/١5ج :عماللا ءوضلا :رظني (9)



 ّيِمفاَّشلا يّلحملا نيّدلا لالج مامإلا ةمجرت

 شسماخلا ُتحبتقهلا

 هّئافوو ةَّيملعلا ىّلحَملا مامإلا ٌةناكَم

 نم حبصأو «هرصع يف ًةقومرم ةّيملع ًةناكم يّلحملا نيَّدلا لالج ُمامإلا أّوبت
 ناك دقف «ةيهقفلا لئاسملا تالضعُم َلَح يف مهيلإ عَجرُي نيذلا رابكلا ءاملعلا

 لا طرفم 5 : «ةماّلع «ًامامإ

 نفق ةةايتحلاو هدحو «ةركيملا ةيملعلا هتاشن ةنلاعلا ةباكملا كلغدل اع ةقو

 اوحنو الوصأو امالكو اهقف ةّيعرشلا مولعلا عيمج يف عرب ىتح ٌيملعلا ليصحتتلا

 0 ًاقطنمو

 هتمزالمو ءهرصَع ءاملع رباكأب هٌعامتجا رخآ بناج نمو «بناج نم اذه

 مامإلاو يقارعلا ةعرز يبأ مامإلا لاثمأ نم 5 هعافتناو لع هذخأو ؛مهل

 «ًاعيمج هللا مهمحر ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلا مامإلاو ينيقلبلا نيدلا لالج

 ىلإ هلاصيإ يف ءاومهسأ نم مه يّلحملا ُحيَّشلا مهنع ىّقلت نيذلا ةّمئألا ءالؤهف
 يقرا ةملعلا ةلوملا قللت

 ًافصّتم ناك دقف «هلأك اهب ىَّلحتي ناك يتلا ةيلاعلا قالخألا ىلإ ةفاضإلاب
 ظفاحلا لعَج امم ءريخلا اًميِس هيلع ًاروقو «ًاباهُم «نيلماعلا ءاملعلا تافصب

 نع هب رّصقَأ نكأ ملو» :لاقف ءنيحلاّصلا هللا ءايلوأ نِم هّدعَي كلك ّيواخّسلا
 ءاملعلا ٌعيمج حبصأو «ةّماعلاو ةّصاخلا نيب ًامّظعُم ِهّلعَج امم .«”«ةيالولا ةجرت

 َءانَّتلا هيلع نونثُيو «ةلزنملا هذهب هل نوُرقُي هدعب اوؤاج نيذلا وأ ءهورصاع نيذلا
 . ليمجلا

 . 5١ /7ج :عماللا ءوضلا :رظني 00
 ٠0. /7/ج :بهذلا تارذش :رظني 00

 .808 /8ج :بهذلا تارذش 1180 /7ج : علاطلا ردبلا "9 /7ج :عماللا ءوضلا :رظني 6
 . 51 /1ج :عماللا ءوضلا :رظني 040



 ٍلوُصألا ملِع ٍدِصاَعَم ىلإ ٍلوُصْؤلا ٌجاَهْنِم هلا

 : مهنم ءاّلجألا ءاملعلا نم ٌددع هيلع ىنثأ دقف 03

 كولُّس يف رصعلا اذه ةَّرغ ناك» :لاقف ةآك يطويّسلا ظفاحلا ٌمامإلا ١

 نع يهَّنلاو فورعملاب رمألاو «عرولاو حالّصلا نِم مدَق ىلع ءفّلَّسلا قيرط
 مهل َنّدْأَي الو مهيلإ ٌثفتلي الف ءهيلإ نوتأيو َماكُحلاو َةَمَلَّطلا كلذب هِجاوُي «ركنملا
 0007 لوخّدلاب

 ًاراَطَن ًاقَّقحُم َةَماَلَع ًامامإ ّناك» :لاقف هي ٌيواخّسلا ظفاحلا ٌمامإلاو  ؟
 (0(َنهَذلا ٌحيحَص ةفاكذلا كرش

 ًارُحبتم «ةماّلع ءًامامإ ناك» :55 يدرب يرغت نبا خّرؤملا ُحِيَّشلا لاقو * 
 «نايبلاو يناعملا يَّمْلِعو ةيبرعلاو نيلصألاو هقفلا يف ًاعراب ناك دقف «مولعلا يف

 . 9«هب ٌةَبَلطلا تعفتناو «نينس ةدع سّردو ىتفأو

 .. دّمحم نيّدلا َلالج» :لاقف ٌيلبنحلا دامعلا نبا خّرؤملا ٌمامإلاو - 4

 ًاهقف نونفلا يف َعرَبو «لختشا...ةماّلعلا ٌمامإلا برعلا ين ازاتفت ءُيعفاَّشلا ُنَّلحَملا
 :. 0 هيضو انطخوو اونو الويصأو امذلكو

 :هتافو

 هيا دعب (ه0108) هس رمل وأ كسلا مري يف 0# يفوت

 هللا هافوَت ْنأ ىلإ ًاضيرَم ٌرمتساو(ه 8517) ناضمر رهش فصتنم يف لاهسإلاب

 .؟"”رهشأ ةعضبو ةنس نيعبسو ىدحإ نع ىلاعتو هناحبس

 دهشم ىف رضْتلا تان 00 هيلع ىَّلّصو» : أك ٌيواخّسلا ظفاحلا لاق

 ًاريثك هيلع ُنماَّلا فّسأتو . . اهأشنأ يتلا هتبرتب هئابآ دنع نفُد مث ءَّدِج لفاح

 )١( ةرضاحملا نسح ١/”557.

 .40 /7ج :عماللا ءوضلا (5)

 .5١/9١7ج :يدرب يرغت نبال ةرهازلا موجنلا 2

 707 /7/ج :بهذلا تارذش (:5)

 1١6 /7ج :علاطلا ردبلا «444 /١ج :ةرضاحملا نسح ؛1/١4 ج :عماللا ءوضلا :رظني ()
 ٍ .5١9/1١7ج :ةرهازلا موجنلا 6 ٠ 4 //ج :بهذلا تارذش



 نع يِمفاَّشلا يّلحملا نيّدلا لالج مامإلا ةمجرت

 لمتحتت هّتمجرتو «ةيالولا ةجرد نع هبرصقأ نكأ ملو . .ًاليمج هيلع اذن
00 

 ٍدّمحم انِدّيَس نيلسرملا دّيس ءاول تحت هب انَعمَجو «ًةعساو ًةمحر هللا همحر

0 
 هلو هله هَ
 هند هنع نع

 مه. ابتعد ا ل يحس





 ٌنارعّشلا ٍباّهَولا دبع ماَمإلا

 باتك تلوم
 و 8

 ٍلوصألا مَلِع دصاقَم ىلإ لوصولا جاهنم

 :لوصُف ةسمخ ىلع يوتحي ُبابلا اذهو

 .ٌنارعّشلا مامإلا ٌرصَع :لّوألا لصملا

 .ةّيصخّشلا ٌيارعّشلا مامإلا ٌةايح :يناَّثلا لصّملا

 .ةّيملعلا ينارَعّشلا مامإلا ٌةايح :ثلاّثلا لصٌملا

 .هيف ءاملعلا ٌءارآو ينارعّشلا مامإلا ٌةافو :عباّرلا لصٌملا

 .ققحملا باتكلاب ٌفيَرعَتلا :نتماقلا لِضَملا





 لالا رصَملا

 ارعشلا ه باّمّولا د دبع مامإلا َرِصَع

 ابَم ةثالث ىلع ٌلِصَفل ااذه لمتشيو

 ةّيسايّسلا ٌةلاح لا :لّوألا ثحبللا #
 .ةّيعاتجالا ةلاحلا : قاتلا 51 ىلا 0

 :ةفاقتلاو لكلا ةلاخلا :ةلاثلا ثحل ىلا
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 0 هلاك ٌينارعشلا مامإلا ٌرصَع

 لوألا لصَملا

 مك ٌينارعشلا مامالا رص

 «هتاعابطناو هتّيصخش نيوكت يف لاّعف رثأ ناسنإلا هيف شيعي يذلا رصعلل

 ىلع َءوُضلا يقلُي نأ ام ٍةيصخش نع ًةسارد بتكي نأ دارأ ٍثحاب لكل نبال ناكف

 ةةرضعي هرتأت قدم قاعل ٠4 ةيفحكلا كتي كيهاغ قالا رصفلا كلذ بناوج

 .هيف هرْضَع ريثأتو
 ميدقت نِم َّدِب ال «ينارعّشلا مامإلا ةيصخش يف رصّعلا اذه ٌرثأ نّيبتن ىتحو

 ةثالث ىلع ءوُضلا ءاقلإ لالخ نِم «ةّيخيراتلا ةبّقحلا كلت نع ةزجوم ٍةسارد

 :نرقلا اذه يف بناوج

 .ةّيسايسلا ٌةلاحلا ١

 .ةّيعامتجالا ةلاحلا " 

 .ةّفاقّتلاو ةّملعلا ٌةلاحلا * 



 م 000 ٍلوُصَألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصْؤلا ٌجاَهْنِم

 لَّوَألا ٌتَحبَملا
 ةَنسايّسلا ةلاحلا

 َلِظ يف شاعو أشنَف ءيرجهلا رشاعلا نرقلا يف لت َينارعّشلا ٌمامإلا شاع

 .؟”ةكامععلا ةلوّدلاَو ةسكارشلا كيلامملا ةلود امه: نينيفاعتم نيِتلَوُد

 «نووالق روصنملا كلملا مهئارش نم ٌرثكتسا ُكرّتلا نم ٌسنج ةسكارّشلاو
 اولخدأو ءاوربكو ةضاقشلا مدخلا يف مهولخدأو .مهدالوأو هدالوأ كلذكو

 نمو مهنم يلوو ءمهتلود اهب تمظتنا دعاوق اولمعو ءاهيلع [وبلَغو «ةنطلّسلا

 عبرأ ةنس مهكلُم ءادتبا ناكو .ًاكلم نورشعو نانثا رصمب ةنطلسلا مهدالوأ

 0 نوثالثو ةينامثو ةئام مهكلُم ةَّدُمو (م ) ةئامعبسو نينامثو

 فيي وماظلا كلملا ناظلشلا وه ةظلكلا ئتوت كسكرش كولمم ٌلّوآَو
 ىّبَح "حالا قلت دخولا نيطالصلا: دعب ئلاوتو (210/84:3 2 ةتسا قؤقرب :قيدلا

 ةنس «ئسكرّسلا يرهاظلا يدومحملا ياتبياق فرشألا ناطلسلا ٌةيالو تءاج
 مامإلا ةدالو هرصع يف تناك يذلا 0( - مال؟) ةئمنامثو نيعبسو نيتنثا

 .(ه894 ) ًةنس َينارعّشلا

 يابتياق ناطلسلا دعب ةسكارّشلا نيطالّسلا نم هلك َينارعّشلا ٌمامإلا َدهَّشو

 : مهو «نيِرَخآ كولُم ةسمخ

 ةطلسلا ىلوت يابتياق ناطلسلا نب دمحم تاداعسلا وبأ رصانلا كلملا ١

 .(ه )4٠5 ةنس هيبأ كيلامم هلتق ىتح ىقبو (ه١901 ) :ةنس

 سنألا يبأ خيشلل :باهولا دبع يديس ينارعشلا بقانم يف بابلألا يلوأ ةركذت :رظنب )١(

 ١5. 4ص :ىجيلملا

 .78/5ج : يكملا يمصاعلا كلملا دبعل يلاوعلا موقفا طب )00

 , 015-2811 /١ج :يطويسلا مامإلل ءافلخلا خيرات :يف نيطالسلا ءالؤه خيرات :رظني (9)

 .87 4 5/١ج :يلاوعلا موجنلا طمس 1١77-2157 /7ج :ةرضاحملا نسح

 .ةقباسلا رداصملا :رظني (5)



 ها هلك ُقنارعَّشلا مامإلا ٌرصَع

 يقبو «(ه05٠4 ) ةنس ةطلسلا ىلوت «فرشألا هوصناق ٌرهاّظلا ُكلملا - ؟
 .(ه068٠9 ) ةنس رخاوأ «هوعلخ ىتح

 ,«(ه460 ) :ةنس لئاوأ يف ةطلسلا ىلوت «طالبناج ٌفرشألا ُكلملا “ 

 .رهشأ ةتس دعب علخو

 امو «قباسلا خيراتلا يف ةطلسلا ىلوت «ياب ناموط ٌلداعلا ُكلملا - :

 .هولتقو ءركسعلا هيلع مجه لب ًادحاو ًاموي لمكتسا

 يقبو (ه405) ةنس ةطلسلا ىلوت «يروغلا هوصناق ٌفرشألا ُكلملا  ه

 شويج نيبو هنيب تراد يتلاو ءبلح َبرُق قباد جرم ةكرعم يف لِتُق ىتح
 ترسكناو ُيروُعلا لِتُق املو «.(ه977 ) ةنس ناخ ناميلس ينامثعلا ناطلّسلا

 يناثلا ياب ناموط اورّيَصَو ءرصم ىلإ فويشلا نم ةسكارّشلا ةّيقب برَه هّركاسع
 ةنس ّرصم حتف امدنع ميلس ُينامثعلا ٌناطلّسلا لتقف ٌمايألا هب لطت مل هّنكل .ًاناطلس
 َّنأ دجيل ةّيسايَّسلا مهتريسو «نيطالّسلا ءالؤه ةايح يف رظاّنلا َّنِإو "27ه997 )

 اّمإ مهتاياهن ٌبلغأ تناكف «ةبلغلاو رهقلا ةجيتن مكحلا ىلإ ّلصَو دق مهنم الك
 .نجّسلاب وأ علَخلاب وأ لتقلاب

 «قالطإلا ىلع كيلامملا نيطالَّسلا لضفأ نِم يك يابتياق ناطلسلا ٌلعيو
 «يابتياق رصعلا ناطلس دْنُقَف» :لاقف هّئيالو 5 يطويّسلا ٌمامإلا فَصَو دقو
 اهيراس ام ةمارطو ةناهش ةكلشملا نق قاسو اقللجلا هل رتهنناف «فرشألا قلو

 ىلإ رصم نم رفاس نإ ثيحب «نووالق نب دمحم رصانلا دهع نِم كلم هّلبق
 «فولألا نيمدقملا نم دحأ مهيف سيل دنجلا نم ًادج ةريسي ةفئاط يف تارفلا

 خياشملاو ةاضقلاك ةّينيد ةفيظو ٌبحاص ّرصمب ٌلوُي مل هنأ : ةليمجلا هتريس نمو
 ٌرمتست ثيحب ةلهمتو ةيورّت ٍلوُظ دعب اهل نيدوجوملا حلصأ الإ نيسّردملاو
 . ")طق لامب ًاخيش الو ًايضاق ٌلوي ملو «ةديدعلا َرهشألا ٌةرغاّشلا ٌةفيظولا

 نسح :0175- 51 /١ج :ءافلخلا خيرات «16 29 /54ج :يلاوعلا موجنلا طمس :رظني )١(
 ١40. /8ج :بهذلا تارذش .175 - ١١7 /7ج :ةرضاحملا

 .١018/1ج :يطويسلا مامإلل ءافلخلا خيرات (')



 ٍلوصاألا ملِع ٍدِصاَمَم ىلإ ٍلوصولا جاَهنِم ب37 د ا دِصاأَمَم ىلإ ١ حاَهنِم 2 ههه وو مى 8 1

 بولق ىلإ مهّبرقأو «ةسكارّشلا دقع ًةطساو هك يابتياق ناطلسلا ناكو

 البت مهّلمكأو ًالقع مهّلضفأو ًاناسحإ مهتسحأو كةلاح مهلمجأو ةّبعّرلا

 «ًاراودأو ًافاقوأو رئامع مهّربكأو «ًاراثآو ًاراثيإ ريخلا تاهج يف مهّرثكأو

 0 همايأ تناكو «ًاناكمإو ٌةَّرقو ًاكلُم مهتكمأو «ًانامّرو ًالوط مهّلوطأو

 هيلع مدق ىتح ِبهَّذلاو رهوجلا لّلُح يف سورعلاك يلجنَت هُتلودو يمدملا

 قا فس ل ركلاو ليخلا نم هَعمَج ام هنع ىنغأ امو ؛لجألا

 ( [هيظع اروهدك ةدعب نم نفشلا نوفآو 6 ةلوذلا رومأ تروهدت دقو

 نايصعلا ُبُح دنجلاو ءارمألا سوفن يف زّكرتو «ةيلخادلا لاوحألا تبرطضاو
 . ”ناطلّسلا رماوأ ىلع يّبأَتلاو ةروثلاو ةنتفلا اوداتعاو «ةنايخلاو

 عْلَخ دعب لصح ام اهيٌدرتو ةيسايسلا لاوحألا ءوس ىلع ةلدألا حضوأ نمو
 ركسعلا هيلع مَ ىتح ًادحاو موي لمكتسُي مل يذلا ياب ناموط ناطلّسلا
 مهيفنأ ىلع ًافوحت ؛ةطلّسلا مالتسا نم كيلامملا ءارمأ عيمج عاما نم جاراكو

 نار ىلع ٌدحأ ورِجَي ملف ٠. علخلا وأ ؛نجسلاوأ .لتقلا : ةداتعملا ةياهّنلا نم

 ىلع سولجلا يف ضعب ىلإ ريشي مهّضعبو «ةرّفوتم ءارمألا تناكو «ةنطلّسلا
 ّيأ ةلازإلا ّلهس هوأر مهّنأل ؛يروغلا هوصناق ةيِلوَت ىلع اوقفّتاف ءكلّملا تخت

 ٌةوق مهّئَموأو «ًالاح مِهَّفَعضَأو «ًالام مِهّلقأ ناك هنأل ؛هولازأ هتَلازإ اودارأ تقو
 نأ طرشي كلذ لبقأ» :لاقف «كلذب هومزلأف ىبأف ؛مّدقتي نأ هيلع اوراشأو

 مُكقِفاوُأ انأو نوديرُ امب ينوربخأف ةنطلّسلا نم يعْلَح مُثدرأ اذإف «ينولتقتت ال

 ا ؛كلذ ىلع هوّدهاعف ءديرأ ٌتيح يضمأَو كلملا مكل كّرتأو .«كلذ ىلع
 ١ . "”0لبَقق

 تارماؤملا نم هلبق نَم ّوج يف لخد ىتح ةطلّسلا مَّلِسَت ْنأ ثبلَي مل هّنكلو
 ؛كيلامملا تالاجر  هئاهد ةدشل  لعَج ىَّنح «ملظلاو داقحألاو سئاسّدلاو



 ه2 هلك ُكنارعَّشلا مامإلا رص

 «سانلا نوملظي اوراص ...ًاددج كيلامم ذختا مث ءًاضعب مهّضعب ينفي مهءارمأو

 .داسفلا اورهظأف لفاغتيو مهنع يضغي وهو ءًامشغو «ًافسع قلخلا نولماعيو

 ذخأيو سانلا رداصي راصو «دالبلا يف اوغطو «دانعلا اورثكأو «دابعلا اوكلهأو

 ام ةرثكل ؛همايأ يف (ةيسوساجلا) «ةيناوعلا» ترثكو «سأبلاو رهقلاب مهلاومأ

 هسبلم يف لُمجَّتلا رهظأو هايند يف عسوت ًادحأ اودهاش اذإ اوراصو ؛مهيلإ يغصُي

 امأو ...هلاومأ يّمصيو ضرقلا بلطي هيلإ لسريف ناطلّسلا ىلإ هب اوّشَو هاوثمو
 كرتيو «ةنطلسلل هعيمج هلام ذخأي ٌدحأ تام اذإ راصف ءهمايأ يف لطبق ٌثاريملا

 :ئوكشلاب سانلا ٌجض ىتح م يأ رخآ يف ُملظلا رثكو ... ءارقف هّدالوأ

 ىلع نيينامثعلا ىلإ اورظنُق ءلاوحألا كلت ءوس نم مهصّلخُي نأ هللا ىلإ اولهتباو
 ."”نيمولظملا رصنيو هَنيِمِلاَّظلا ىلع يضقي يذلا صالحلا دنج مهّنأ

 ةسكارشلا كيلامملا مكح ىهتنا دق نوكي يناثلا ياب ناموط ناطلسلا لتقبو

 ناطلّسلا دي ىلع (ه477* ) ةنس مهّدعَب اهيف نيّينامثعلل ٌرمألا ٌرقتسيو ءرصم ىلع

 كلملا نع هل يناثلا ديزياب هيبأ لزانت دعب ًاناطلس حبصأ يذلا لّوألا ميِلَس ينامثعلا

 . "”نامثع لآ نيطالس نم ٌرصَم َكلَم نَم لّوأ ًاضيأ وهو ء(ه975 - 41) ماع

 َعاضوألل ًاديهمت ؛هتوخإ دالوأو هتوخإ ةبراحمل هّجوت َةنْطلَّسلا ىلوت املو
 تاحوتف مايأ هكلُم ٌمايأ تناكو ءمكُحلاو كلّملا يف ٌعزانم هل ّقِبَي ملف فيلخاّدلا

 ءرافسألا َمئاد ءتاّرَبَملا ريثك «ةبيهلا ميظع ناكو «ةّيلخاد تاميظنتو ؛ةيجراخ

 كفسل ًالاّيم ناك هنأ الإ ؛؟*”رومألا يلاعم ىلإ هرْظَن «ةليلجلا رومألل ًاظقيتسم
 ريزو لك ناكو «ةّيهاَو بابسأل هئارزو نِم ًةعبس لتق ءنايحألا ضعب يف املا

 )١( /4ج :قباسلا عجرملا 57 - 57.
 روتكدلل ءرشاعلا نرقلا مامإ ينارعشلا باهولا دبع ءتاحفصلا سفنب قباسلا عجرملا )7

 .تاحفصلا سفنب قباسلا عجرملاو . 5١ص :ينرقلا ظيفحلا دبع

 : يماحملا كب ديرفل ةينامثعلا ةيلعلا ةلودلا خيرات 287 /4ج :يلاوعلا موجنلا طمس :رظني 00
 .توريب «سئافنلا راد 147 - ١47 ص

 .144 - 57/8١ج :بهذلا تارذش :ًاضيأ رظنيو :87 /4ج :يلاوعلا موجنلا طمس (4)



 ٍلوُصَألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصلا ٌجاَهنِم هل

 اريزو ٌحبصُي نأب هتوم ماري نم ىلع ىَعدُي ّراص ع .ةوفه لقأل لتقلاب 3ك

0 

 نب (ينوناقلا) لوألا ناميلس ُناطلَّسلا ّمكحلا ىلوت (ه975 ) ةنس يفو

 ةافو دعب يأ "”ه914 ) ةنس ىُفوُت نأ ىلإ مكحلا يف يقبو «ميلس ناطلسلا
 .(ه41/# ) ةنس يفوت ّمامإلا َّنأل ؛ةدحاو ةنسب َيِنارعّشلا مامإلا

 دقف «تاحوتُفلاب ًارهاز ًادهَع (ةيسايّسلا ةيحاّنلا نم) هنت هٌدهع فِصُو دقو
 يفو «ةعساولا ةعساّشلا َنادلبلا حتتفاو ءبرغلاو قرّشلا ىصقأ ىلإ هايارس تّلصو

 ناطلّسلا ثدحأ دقو ."'راهدزالاو ِمّدَقَّتلا يف اهتورذ ةينامثعلا ةلوّدلا تغلب هدهع

 يف تارييغت ضعب لخدأو «ةموكحلا عورف ةّفاك يف ًةريثك ًةيلخاد ًةمظنأ ُناميلس
 .“*”يتفملا ةفيظو ةّيملعلا فئاظولا ٌربكأ لعَجو «نيسّردملاو ءاملعلا ماظن

 ًةَداجو «ةّلّدعملا ٌقيرط كلَس :هنأب همكح يف لك هريس فِصُو دقو
007 

 ضرعأو «فاستعالاو َملظلا م عفرو رتاعسلاو اياعرلا َلاوحأ َدّقفت دقمتو ء«فاصنإلا

 . ””قافآلا يف ٌةفورعم ىصحُت ال ٌتاريخ هلو «تاّيهنملا نع

 يتلا ةرتفلا يف ةيسايّسلا ةلاحلا نع هئضرع ام لالخ نم :ةصالخلا يفو

 هل بّقاعت يتلاو (هوا/# - 44) ماع نم َينارعّشلا ُمامإلا اهيف شاع

 لب «٠ ةّرقتسم نكت مل اهّنأ دجن «ةّينامثعلا ةلوّدلاو «ةسكارّشلا كيلامملا اتلود

 يف ةّصاخو - ٌيسايّسلا رارقتسالا ٍتارتف ضعب اهتللحت نان تابالقنا ًةرتف تناك

 وأ لتقُي نأ ناعرسو الإ نطل لوي هل هلأ انيأز ثيح ”كالاوعلا كجترت

 مامإلا اهيف شاع ىتلاو «نيينامثعلا مكح ةرتف ثءاج ىتح ,علخني وأ نجسُي

 )١( و188ص :ةينامثعلا ةيلعلا ةلودلا خيرات 87 /5ج :يلاوعلا موجنلا طمس :رظني 1917.
 خيرات 5١٠2و 80 /5ج :يلاوعلا موجنلا طمس 1/5 -"/ه /8ج :بهذلا تارذش :رظني (0)

 ,؟١81ض “: ةينامدعلا ةيلعلا ةلودلا
 .تاحفصلا سفن يف ةقباسلا عجارملا :رظني ()
 .١590ص :ةينامثعلا ةيلعلا ةلودلا خيرات (5)
 .515/8ج :بهذلا تارذش :ًاضيأ رظنيو 286 /4ج :يلاوعلا موجنلا طمس (5)
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 0 هاو ٌينارعشلا مامإلا ٌرصَع

 تناك يتلاو «ينوناقلا ناميلس هئباو لوألا ميلس امهو نيناطلُّس ّمكح َيِنارعَّشلا

 اوهّجوت ادلب اوحتَف امّلك اوناكف ةيجراخ ٍتاحوتفو «بورُح ةرتف امهوكح ٌةرتف
 .ةّيلخاَّدلا تاحالصإلاو تاميظنّتلا ىلإ ةفاضإلاب ءاذكهو ءرخآ دلب ىلإ

 هله ه9 هد
 هع تنك نع



 ٍلوُصألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصُؤلا ٌجاَهْنِم هه

 يناّنلا ٌتََحِبَملا

 ةّيعامتجالا ٌةلاحلا

 نرّقلا يف ّيرصملا عمتجملا حمالم ىلع ٍبرُق نع فّرعتن نأ اًنْدرأ اذإ

 َينارعّشلا مامإلا بتك نم بتك ثالث ٌربتعن نأ نكمُّيف ءقيقد لكشبو رشاعلا

 دوهعلا نايب يف ةيسدقلا راونألا حق ةاولو .قالخألاو ننملا فئاطل : يهو

 لاح رّوصُن ٍةّيعامتجا ٍةقيثو َريخ دوهعلاو قيثاوملا يف دوروملا رحبلاو ؛ةيدمحملا
 .رصعلا كلذ يف ٌيرصملا عمتجملا

 اذه ماظن َّنأ انل نّيبتي «نرقلا اذه يف ّيرصملا عمتجملا عق ةاو ىلإ رظَئلابف

 : يهو ةيلاتلا تاقّبّطلا نم نّوكتي ًايقّبط ًاماظت ناك عمتجملا

 ناطلشلا يف ةلثمتُم ءَنماّنلا ٌمكحت ةليلق ةئف يهو :ةمككاحلا ةقبلطلا - ١
 نكي مل ةقبّطلا هذهو «ناوعألاو ةاضُقلاو ةالولاو ءارمألاو ءارزولا نم هن ذاوعأو

 ,راجتلاو َعاَّنّصلاو نيِحاَلَملا نم ناك مهمّظعُم ّنأل ؛ظخ قوضملا تعشلا اف

 امك ةسايّسلا كلس يف نوحمطَي الو «رارقلا عنص باحصأ نم اونوكي ملو

 وكلا تضصاسلا نارقلا نوع

 اقبلطلا هذه فصي «َينارعّشلا مامإلل ٌتيدحلا كّرتأ نأ الإ ينُمَسِ الو

 دوهُعلا انيلع ذخأ» :ٌلوقيف ٠ ءريبكلا نياعُملا فضو ةّيعّرلا عم مهلاحو اهيشاوحو

 تويُب هيف ُثراص دق نامّرلا اذه َّنِإف ءنامَّرلا اذه يف قْلَخلا َج ٌجئاوح َيضقَت نأ

 يف ينْدَعاَس مهِدَحأل لوقت ٌترِصو «ران ةرمَج اهّنأك مهريغو ةاضُقلا نِم ماكُحلا

 هللا َلأسَت . سولفلا نم ٌءيَش َكعَم : كل ٌلوقي لك دّمحم ٍلجألو ىلاعت هلل يتجاح
 , 7”(تاطلأا

 ٌنيشّيعتملاو َنيِبَّبستُملاو «َنآلا ةقوّسلا َّنأ :يِخَأ اي ْملعاو» : ًاضيأ لوقيو

 (184 /0ج :يبلش دمحأ روتكدلل :ةيمالسإلا ةراضحلاو يمالسإلا خيراتلا ةعوسوم :رظني )١(

 .17” - "86ص : ماحللا عيدب روتكدلل :ثيدحلا يف هدوهجو يطويسلا نيدلا لالج مامإلا



 5 ظ ثك ينارمّشلا مامالا ٌرص

 طيارة ؛ماكُحلا دنع مهل ٌرصان ال «ءابّرُع ٍناَمَّزلا اذه يف اوُراَص َنيِحاَلَقلاَو

 تلاع بوله نأل ؛لاومألا ميم مهل اوُلَب ولو «َميَمح الو َقيدَصالو «ريخ

 لافنألا] 4اَلوُعْتَم تاك امَأ ُهَّلأ ضل ؛ةّبعّرلا حِلاصَم نَع ٌةفورصَم ماكلا

 الو .مهب َنوُؤِبعَي الو «(ةوشّرلا) ليطرَبلا ٌمهنِم ناوعألا ذي ام ًاريثكو 45([0)

 يتلا سولُقلا كلت َدوَع مهنم اوبل نإو «ةبرُك مهل نوُجّرقُي الو ًةِجاَح مهلنوُضقَي
 لُجدَيو «ُْتَحاَر ُسولُلا َكلت :َنولوقّيو ءاهيلإ َنوُلِصَي ال ءًاليِطرَب مهّرطعأ
 احلا ةعامج تولق دحين ةهمهضخ نماةفصتل ؛مكاسلا جيب ىلإ مولظَملا

 يف هُّنَّصْعو للملا يف ًاذئال ٌريصيُف «هتجاحل مامتهالا نم ةغراف اهّلُك هتيشاحو

 . "«ريفّرلاو وتلا «سْفنَتلاب الإ ُحِرَفََت ال هبل

 نرّقلا يف نوُيرصملا اهيناعي ناك يتلا ٍبيِذعّتلا قرط نم ًاضعب ركذ هنأ امك

 لاقف ءاهباهرإو اهتعاشب يف ٍةديرف ةّروصب مهناوعأو مِهِماكُح لَّبِق نِم رشاعلا
 اراب لئن رضحل ال د1 156 41 اسر نو اعلا ذهنيا تلماذمأ : هلاك
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 نّيعتي ُدِهَعلا اذهو .. . «ةمايقلا ًموي هنع ٍلاوَّسلا نِم ًابورُه ؛.. . ًاملظ هتبئاعم
 ا ونمو يدع لا نيقزعلا ند ضرس, رش لحم ىلا لمعلا

 وأ ٌةالؤلا هقّتَش نَم رظنَي ىَّتَح َّ تو م وأ < للعلا اوف لام الا وج كي

 وأ ؛هِفنأ يف هوُمَّرَح وأ ءهوطّسو وأ هوقَّروَح وأ هولكنش

 «جيلخلا عطّق يف هوبّرَض وأ ليخلا بانذأ يف هوطَطْحَش وأ ءروُت ىلع هوُسرَج وأ

 : فلل وحنو « هيلع لخدت يتلا دّدجلا َسولفلا هعْفد ملغ وأ

 مهل ٌنكُي «ةزّيمتملاو ًةّصاخلا ًةناكملا مهل َناك يتلاو : ءاملعلا ٌةَقَّبط - ١

 نيب ًةقومرَملا ةناكملا هياملعو ٍرهزالل ناكف ريدقتو مارتحا لك ةماعلاو ماكل

3 

 نيطالَّسلاف ,ةموكحلاو بعَّتلا ةقث ّلحم ءاّلجألا ِهِئاملَّغ نوك ىلإ ةفاضإلاب «سانلا

 هذه مهل نوكِردُي ساّنلا ُةّماعو ءاهُبناج ىَّشْحُي ةّيبعشو ةّيحور ًةماعَر مهنوربتعُي

 تشاو أ رمأ مِهَبَّرَح امَّلك هئاملعو رهزألا ىلإ نوؤَجلَي اوناكف ؛ةماعّرلاو ةناكملا
 الا ل د

 .74 _ 78ص :دوروملا رحبلا ()
 1 نع تابعا ءاقؤلل ةفدعسلا:ةريلنلا "ناي ىو ةساقلا ناونألا عقاول 97
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 «طئاح يف هينذأ اورمس



 ٍلوُصَألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصولا ٌجاهنِم 8

 حبصُأ اذهبو «مهفاصنإو مهنع ملاظملا عمري نويلاطيف «ةالؤلاو مالا ُروج مهيلع

 يتلا ةّوّقلا  ينامثعلا رصعلا يف ةّصاخو مهنم ٌٌدحاو ُينارعَّشلاو  رهزألا ٌءاملع
 . "اعلا يأّرلا لثمت

 ٠ نم ةفلتخملا هتآئفي ّيرصملا بعّشلا َداوَّسو َةّماع لّثمت يتلاو : ةّماعلا ةقبط :

 اولعجُي نأ اوعاطتساو ؛مهيديأ يف دالبلا ةورّث ثعمتجا نيذلا راّكُتلا أ
 ْنِإو ءداهطضالاو ملّظلل نوضّرعتَي اوناك كلذ عّمو ًةزراب َةّيعامتجا ةناكَم مهيفنأل

 نرخ كلا اك روم جمل يروم ناسا را م ل
 ٍلكشب راَجّشلا لاح هلل هللا ةمحر - صاّوخلا ٌنيلع ُحيَّشلا فَصَو دقو «نيحاًلفلاك

 - َينارعّشلا خيّشلا هذيملت هنع َلقن امك - لاقف ماع لكشب ةراجّتلا ةكّرَحو «ٌصاخ

 ناسحإلاو ٌريلاب مهٌدقفتُي نم مّدعِل ؛هيقفو ريقف لك ىلع مويلا ُبّسكَنلا رّيَت دق» :
 وأ ِماّيأ ةئالّثلا ثْكمَي ٌمويلا ٌرِجاَّتلا َراَض دقف ءبساكملا ةلقِل ؛نامّرلا اذه يف

 «هفريضو هلايقو ةييشن توقي لمعي مل وعي «هّريغ ٌدقتفي فيكف «ٌحِتْفتسَي ال ٌرثكأ
 ؛ءاَرَفُع نم ةمّلّظلل َدِئاوَعو «ٍتوناحو ِتيَب ءاّرِك نم هيلع يتلا مِراغَملا نَع ًالْضَ

 يذلا هريغ لاَم وأ ءهِلاَم سأَر نِم ُقْفنُي هِماَّيأ بّلغأ يف ٌرِجاّئلاف ؟بِسّتحُم لّسٌْرو
 ("”(هيف لماَع وه

 امك «ةّيوينُدلا فئاظّولا ىلع نولتتقَي مهنم ٌريثكلا ناك نيذلا :نيفّطوُملاو - ١
 نع هب نيّصاخلا هّئاوخإ ىهَن هنأ ىَّنح «َينارعّشلا مامإلا مالك نم َكلذ مَهْْي
 امك بلق ٌريدكت يعاّسلل ّلصحُي العل ؛ةّيويِنُّدلا وأ هي ةّينيَدلا فئاظَولا ىلع يعَّسلا
 يو يطول كلت كاع هوالرأ تل يلق نأ كلف قرخو :وةيلع يعش ورق ايلف ردك

 تلك إبان نق اظن يكب مدرب هاناكر ءاهتق ىف كنذخ ذك نا اذه نا ىلع

 رخْؤُي ناك نيسّردملا نم ملعلا ةبلط ضعب َّنأ :ًاضيأ ٌربخأ امك ؛©”حلاّصلا

 )١( 7ص :رشاعلا نرقلا مامإ ينارعشلا باهولا دبع :رظني - 4,.

 ) )0.ريسي فرصتب 778«2ص :ينارعشلا مامإلل ةيدمحملا دوهعلا نايب يف ةيسدقلا راونألا حقاول



 0 هلك ٌينارعَّشلا مامالا ٌرصَع

 هير ةقيظو هو دخاش ةضرفلا وجو هتذلمز دحأ قت 0 ؛ٌجحلا ةضيرف
 . ""اهيف يذلا بتاّرلا يأ مولعملا لُجأل ؛ ملعلل

 50000 ا
 َباَذَعلا ْمهوقاذأو ءمهّضرَأ مهنم اوعزتنا عفّدلا نع اوزجع ْنإف «مهيض ضار ىلع
 ةئف تناك َنيحالفلا ةئف نأ َينارعّشلا مامإلا مالك نِم مهي «ًالاكشأو نارا

 .برعلا ُحياشَمو ٌةالُؤلا اهيف مكحتي ؛ مول

 حافلا ٍلاحل ًاقيقد ًافصو 25 صاّرخلا يلع هللاب ٍفراَعلا هخيش نع لقت دقو
 :لوقي هنآك صاّوخلا ًاَيلَع يدّيس ٌتعمس دقو» :لاقف ءرشاعلا نرّقلا ىف

 لاّمُعلاو فاَّشكلا ٍداَضّقِل فلُكو بعتو ٍءاَقَّش يف ِهِيَئَس َلوُظ وهف :ُحاَلَملا اّمأو

 نْمَسو ِنَبَل نِم هّدنِع ام لك ءالؤهل ِمّدَقُي لازَي الف «مهعابتأو ريشعلاو بّرَعلاو
 هاوس رز ىلع اومتكر اهتزور ممل هنازما لزع خيبتل هنإ ينص. متغو عاجنو

 ."70كلذ نِم ما وكمل الف يحط هنم دوال 6 : نا

 ىلع ٍبولغَم ءارقفو نيّينهمو نيّيفرح :نم عّمّتجملا تآنف ُةّيقب يتأت مث -
 ةرفز ٠ 2 ط

 مهريغل نيعيف اح عقرع
 ٌركّذو ةَّرَم نِم رثكأ هبُّتُك يف تآئفلا هذه لاح َينارعّشلا ٌمامإلا نّيب دقو

  هلوق كلذ نمُق «مهريغو مهناوعأو ماكُحلا نم اهيلع َعقاولا ملظلاو َداهطضالا

 : نيشعملاو نييسنملاو نآلا ةقوحلا"نأ يلا ملفا : ليلق لبق ِّرم امك

 ًةطساَو الو ٍماكُحلا دنع مهل ّرصات ال ءءابَرع ٍنامّزلا اذه يف اوُراَص َنيِحاَلَملاو

 تلاغ تولق نأل ؛لاومألا َميمَج مهل اوُلدَب ولو ءٌميَمح الو ٌقيدَصالو «ريخ

| 

 0١568-155. :ةيدمحملا دوهعلا نايب يف ةيسدقلا راونألا حقاول :رظني )0(

 .778ص :ةيدمحملا دوهعلا نايب ىف ةيسدقلا راونألا حقاول (؟)
 فوصتلا «4١٠ص :رشاعلا نرقلا مامإ ينارعشلا باهولا دبع : يف مّدقت امو اذه رظني ()

 نيدلا لالج مامإلاو «١٠7ص رورس يقابلا دبع هط روتكدلل :ينارعشلا مامإلاو يمالسإلا

 قالخألاو بدألا يف يمالسإلا فوصتلا «47 78ص :ثيدحلا يف هدوهجو يطويسلا
 .715 17 /١ج :كرابملا يكز روتكدلل



 وم 8
 ألا اَنَم ىلإ لوّصّولا حاَهْن :-

 :لافنألا] 4الوُعْتَم تاك اثأ ُهَّنَأ َيضَِْل» ؛ةّيعّرلا حِلاصَم نَع ٌةفورصَم ماّكُحلا
 الو ؛مهب َنوُؤِبعَي الو «(ةوُشّرلا) َليطرَبلا ٌمهنِم ُناوعألا ُذْحَأَي ام ًاريثكو [4”

 سولفلا كلت َدوَع مهنِم اوبَّلط نإو «ةبرُك مهل نوُجرَقُي الو ءٌةجاَح مهل نوُضقَي
 لُجدّيو ءُتحاَر ُسولُقلا كلت :َنولوقيو ءاهيلإ َنوُلِصَي ال «ًاليِطرَب مهّوطعأ يتلا
 مكاحلا ةعامج َبولُق ُدِجَيَف ءومْضَح نِم هَّمِصْنيِل ؛مكاحلا ٍتيب ىلإ ٌمولظَملا
 يف هّئَّصْعو ءِدلَبلا يف ًاذِئال ٌريصيَف «هّيجاحِل مامتهالا نِم ًةغراف اهَّلُك هّييشاححو
 , 20”2«ريفّرلاو ُواَّتلاَو ءسْفنَتلاب الإ ُحِرَفََت ال هبلق

 ءرِشاَعلا نرَّقلا يف ةعّونتملاو ةفلتخملا هّيآئفب ّيرصملا عمتجملا لاح وه اذه
 .مّلعأ ىَلاَعَت ُهللاو ءَيِنارعّشلا مامإلا بتُك يف يل ودبي امك

 هلو ه0 هه
 ن»- هن>» نه

 )١( 58ص :دوروملا رحبلا - 774.
 ىلإ اهادم غلب يتلاو ءرشاعلا نرقلا يف ٌرصم اهْنشاع يتلا ٌةبعّصلا ٌعاضوألا هذه :ركذت (0)

 رخاوأ يف كيلامملا ةلود يف ّبد يذلا فعضلل ًةجيتن تناك ؛هالعأ ينارعّشلا خيشلا ركذ ام

 ىلإ ىّدأ امم  ًافنآ ّرم امك  رحانّتلاو عزانّتلا نم اهِماكُح لاح هيلإ لصو امو ءاهمايأ
 رثأتملا ناك ٍتابارطضاو نتف نم كلذ ٌبحاص امو ءاهناكم ةينامثعلا ةلودلا مايقو ءاهرايهنا

 ةيادب نأل ؛كاذنآ تلصح يتلا ئواسملا ّلك َنوينامثعلا لّمحتي الو ءٌبعشلا اهب ربكألا

 مل ءاَّدج ًةبعص ًاعاضوأ كيلامملا نم اوُنِرَو دقو «ةبقحلا كلت يف تناك ّرصم يف مهتلود
 ةرتفلا كلت يف ٌرصم اهتشاع يتلا عاضوألا هذهو ءاهنع نيلوؤسملا اونوكي ملو ءاهوشيعي

 ةدم لوط ىلع ٌبحسنت الو «ةينامثعلا ةفالخلا تحت تناك يتلا «دالبلا ةّيقب اهيلع ساقي ال

 يمالسإلا مّلاعلا ىلع مهّلضفو ءىسنُت ال ةّمألا هاجت نيينامثعلا ٌتايباجيإو ءمهمكح

 تناك يتلا ًابْرغ ةّيبيلَّصلا ابوروأ هجو يف مهتفالخ لاوط ًاعينم اًدس اولكش دقف .ىفخي ال
 نيّيوفَّصلا هجو يفو ءهِتارّدقمو هتاريخ بهنو ّيمالسإلا مّلاعلا حايتجال َةعّلطتم لازت امو
 اوطّرفي مل مهّنأ امك ءمهبهذم رشنب نيحِماطلاو ءًاقرش اهّرواج امو قارعلا يف نيعماطلا

 ةريثكلا طوغضلا نم مغَّرلا ىلع «نيطسلف اهتمدقم يفو مالسإلا ضرأ نم دحاو ربشب

 ةماقتسالاو حالّصلاو نّيِدَّتلا مهيلع ُبْلغي ناك نيينامثعلا نيطالّسلا نأ ىلإ ةفاضإلاب .مهيلع
 ؛«ينامثعلا مكحلا ىلع باَّنكلا ضعب لبق نم لُماَحَّتلا يغبني الف ءنيحلاّصلاو ءاملعلا ٌبحو

 هللاو «لضفو ةيباجيإ لك نيسانتم ءهيلإ رش لك ةبسنو «ةليذرو ةصيقن لكب هفصو ٌّحصي الو
 . ملعأ ىلاعت



 ه6 هلك ُقنارعَّشلا مامإلا رص

 ٌتلاَثلا ٌتحبتقلا

 ةّيِفاَقَّتلاو ةَّيملعلا ٌةلاحلا

 خيراتو «يمالسإلا عيرشّتلا خيرات يف نيرصاعملا نيئِحاّبلا نم ٌريثك ىرَي
 دق «ٌيرجهلا رشاعلا نرقلا يف ّرصم يف ةّيِفاََّنلاو ةّيملعلا ةّلاحلا َّنأ يبرَعلا بدألا

 مهنم ري ملف ءامّلُعلا سوفُن نم ضحملا ٍديِلَقَتلا حِوُر تنكمتو ءٌدومُجلا اهّباصأ
 لالج مامإلا لاثمأ نم هرِداَّنلا َليلقلا الإ داهتجالا ةبتر ىلإ هّسفن هب ُتَمَس نَم

 يذلا وهو َرهزألا عماجلا - 2 مهيأَر ىلع - تباصأو ءفثأكك يطوتسلا نيّدلا

 - هلك يمالسإلا ملاعلا يف لب رصم يف ةيملعلا ة ءايحلل ةئساسألا ةةيكذلا ركع

 اا -ار كلو دوِمجلاَو دوكرلا يوجألا كيلا ّسرادملاو دهاعملاو

 ٌةلودف ؛ةّبرطضملا َةّي ةّيسايسلا لاوحألاب صاخ لكشب ّرصمو ةّماع ةّيمالسإلا ةلوّدلا

 فنعَيو ٌدتْشَي مكُحلا يلق ىحاتكلا لجخأو «ًائيشف ًائيَش تق تثزخأ كيلامملا

 ِبّمأتَي ٌئمالسإلا ُمّلاعلا أدّبو ءمهتّلوَد ُسِمَّش تباغ ىَّنح ءاهِماكُح نيب اميف

 .ثادحألا هذه لكب ربكألا رثأتملا يه ٌرصِم تدعو ؛ ٌينامثعلا مكحلا ٍلابقتسال

 ةفالخلا لاقتناو «كيلامملا ةلود ٍلاوزب ٌيمالسإلا ملاعلل انكفاعت تّدقُف امدنع

 ةّيملع ةَلْزَع يف اهلَخْذأ امم ةينامثعلا ةفالخلا ةرضاح لوبنطسإ ىلإ اهنم
 او

١ 1 

 لب «ٌينامثُعلا حتّملا ءيجم عَم ٌةأجف تاي مل ّرصم يف ُيملعلا ٌدوكرلا اذه
 ةّيملعلا لعاشملاف «ةسكارّشلا كيلامملا ةلود مسج يف ّبَد يذلا فعّضلا هببس

 ذخأ ملاعلا ىلإ ّرصم نم ءيضتو ّرصمل ءيضت تناك يتلا ةّيناميإلا ٌحيباصملاو
 نكي ملو «ةيبرح ةيركسع ةلود تناك مهَتلود َّنأل َكلذو ءمهدهَع يف وبخَي اهرون

 يمالسإلا فوصتلا :«749ص يرضخلا دمحم خيشلل :يمالسإلا عيرشتلا خيرات :رظني (!)

 ينارعشلا باهولا دبع ١174 - 178١ص :رورس يقابلا دبع هط روتكدلل ينارعشلا مامإلاو

 دوهعلاو قيثاوملا يف دوروملا رحبلا باتك قيقحت ةمدقم .15١ص :رشاعلا نرقلا مامإ

 . 6ص :رداجلا بيدأ دمحم ذاتسألل



 لا
 اه اق

 ناك ام ىلإ ةفاضإلاب «ةّيفاقّتلاو ةّيملعّتلاو ةّيملعلا يحاونلاب مامتها ٌريثك اهلاجرل
 هذه نع نولغشتُي مِهّلَعَج امم «مكحلا لجأ نِم تارّماؤمو َنّئِفو ٍداقحأ نم مهنيب

 .'""ههعمتجم يحاون نم ةّماهلا ةيحانلا

 : فاصنإلاو َلوقأ نأ ٌعيطتسأ ثحبَملا اذه ةياهن يف يْنكلو *

 0 يتلا ةِّي ماسلا 0 ةيساقلا فورظلا لك نم م هنإ

 ا

 ٍلوُصألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصُؤلا ٌجاَهْنِم

 اذه 0 ست ؛يضي يذلا رولا ةباثمب اوئاك .«بهاذعلا عيمج نم ءالج

 ا 0 اذإو 0 م
 نرقلا يف نيدوجوملا مهريغو ءاهقفلاو نيّيلوصألاو نيئّدحملا نِم رابكلا ءاملعلا

 ركذِل ٍتادلجُم ىلإ اًنججتحا امّبرل نيملسملا دالب نم اهريغو رصم يف رشاعلا
 .ىلاعت هللا مهمحر مهوجارتو مهريس

 لالج ظفاحلا مامإلاو ءيواخّسلا نيّدلا سمش ظفاحلا مامإلا :لاثمأ نم

 نيّدلا ناهرب مامإلاو ءيناّلطسقلا نيَّدلا باهش ظفاحلا مامإلاو «يطويّشلا نيّدلا
 «يلمّرلا نيدلا باهش مامإلاو «يراصنألا اًيركز مالسإلا خيشو ؛فيرش نأ خا

 باهش ريبكلا َيعفاَّشلا هيقفلا ثّدحملا مامإلاو «َينارعّشلا باَّهولا دبع مامإلاو

 اًلُم مامإلاو ءَينيِبرَّشلا بيطخلا هيقفلا رّسفملا مامإلاو ءّيمتيهلا رجح نبا نيّدلا
 مامإلاو ءَىلمّرلا نيَّدلا سمّش مامإلاو «لبنحلا راَّبّنلا نبا مامإلاو ,يراقلا يلع

 نم ٌثّركذ : نمو : اهي هللا مهمحر يوانملا فوؤرلا دبع خّرؤملا هيقفلا ثّدحملا

 خيرات 2544ص يرضخلا دمحم خيشلل :يمالسإلا عيرشتلا خيرات :يف ِمَّدقت ام عيمج رظني ١(

 روتكدلل :يبرعلا بدألا خيرات 57*27 ص سياسلا يلع دمحم خيشلل :يمالسإلا عيرشتلا

 لودلا رصع) فيض يقوش روتكدلل :يبرعلا بدألا خيرات «7//841ج :خورف رمع

 :دوهعلاو قيثاوملا يف دوروملا رحبلا باتك قيقحت ةمدقم 4١« ص (رصم  تارامإلاو

 هط روتكدلل :ينارعشلا مامإلاو يمالسإلا فوصتلا «5ص رداجلا بيدأ دمحم ذاتسألل

 :لوصألا تاقرو حرش لومأملا ةياغ باتك قيقحت ةمدقم 2119 ص رورس يقابلا دبع

 .79ص دمحأ يجاح نامثع ذاتسألل يلمرلا نيدلا باهش مامإلل



 هاخ هلك ٌقنارعّشلا مامإلا رص

 يقاب ٌَركِذ اندر اذإ فيكف طقف ٌَيعفاّشلا بهذملا مالعأ نِم مهُمظعم ء ءاملعلا

 مهران قيرعألا ةئالّعلا بهاذملا ءاملَع

 ٌيمالسإلا مّلاعلا ةحاسم ىلعو لبق نِمو مويلا ةّيمالسإلا تابتكملا َّنِإ لب

 ٌلوقأ ال ءرحخآ رص َء يف اهُدوجو رُدَنَي يتلا ةعفاّتلا ةّيملعلا تافّلؤملاب رخل هعيمج
 يطويّسلا ٌمامإلا :ٌلوقأ ام ىلع ٍلاثم ٌريخو طقف مهيحأ نم امّبر لب ًاعيمج مهنم
 يف ًةعسو ًالومُش اهباب يف ىّلوألا :ةّيملعلا تاعوسوملا ظبضأو ٌربكأ هل يذلا هلك
 لوصأو ٍهقِفو ِثي دحو ٍنآرق مولعو ٍريسفت نم .هذه انماّيأ ىلإ هّدعَبو رصعلا اذه

 ةعطاق ةلالد كدي امم ٌموظنم وه ام اهتمو ٌروثنم وه ام اهنم ٠ ءاهمولعو ةيبرع ٍةغلو
 .يرجهلا رشاعلا نرّقلا يف ذ ةّمألا ءاملع نم هريغلو هل مارا دعا 1

 ضع عل ةةوارملا اك افلوجلا هله نإ :لوقأو اذه دعب جتنتس أ نأ ينثكمُيو

 نيبو انتيب طيري يذلا سسجلاو لصولا ةليص ريت 50 ةداّسلا نِم ٌثركذ َنَم

 جاضيإو ٍحِرَش نم هب اوماق اميل ؛هنع انل ىنغ ال يذلا ميدقلا ّيملعلا ثارّثلا

 . ْتاَّثلا كلذ ىلع اهوعَضَو يتلا ةّمهملا يشاوحلاو حورّشلا لالخ نم طبسبتو
 يذلا دومججلاو دوكُرلا نع مالكلا دنع نيثحابلا لبق نم ةغّلابملا ًاذإ يغبنَي الق

 َصِقَتْنَنَق - كلذ نم ٌءيش دجُو نإو  ةرتفلا هذه يف يمالسإلا مّلاعلاو ّرصِم باصأ

 ّلدت مهُراثآ يه اهف ءمِهَّمِصنُت الو ءرشاعلا نرقلا ٍءاملع انئاملعو انّياداس ٌّقح

 فيكف .نونفلاو مولعلا نيِدايَم ىَّنَّش يف ةفرعملاو ملعلا ٍةعسب مهل دهشتو «مهيلع

 ءالؤه ّرصع ّنأكو ءدومُجو طاطحنا ٌرصع هّنأب لضافألا ءالؤه هيف ٌرصع فَّصوُي
 يساقلا ٌمالكلا اذه ةرتفلا كلت نع اومّلكت نيذلا َنيِرِصاعُملا نيثحابلا نم نيِدِقاَنلا
 . ؟!مالسإلا انخيرات ٌّرَم ىلع نيدهتجملا ةّمئأللو داهتجالل َيِبهَّذلا ٌرصعلا لّثمي

 .ملعأ ىلاعت هللاو

 هلط ه9 هد
 25نح نمو 2م





 "ا عي م
 يناثلا لصفلا

 ةَّيصخّسشلا ٌنارعّشلا ٍباّهّولا دبع مامإلا ٌةايح

 و

 :ثحابَم ةثالث هيفو

 .هتاشنو هدلوّمو .هبّسنو همسا :لوآلا ثحبملا *# وع 3 و أ ير و 7 2 0

 رع م م 2
 .هتيب لهأو .هترسأ :يناثلا ثحبملا *#

 .هتافصو هقالخأ :ثلاثلا ثحبملا * 0 هل 0





 ةيضخشلا' كارتشلا تاكزلا يلع ماعلا ةايع

 لوألا ثحبتقلا
 هّتأشَنو هُدلوَمو ِهْبَقَْلَو هثينخ و هّبَسَنو هّمسا

 :هّبَسَنو همسا

 ©7يراصنألا ىلع نيّدلا رون خيّشلا نب دمحأ ْخيَّشلا نب باّمَولا ٌدبع :وه

 نوكّسو ياَّزلا حتفب) اَقْرَر نب دّمحم خيشلا نب يلع خيّشلا نب دمحأ خيشلا نب

 هللا دبع يبأ ناطلَّسلا نب "”نارْمِعلا يبأب ىّنكملا ىسوم ْخيَّشلا نب «2"”ءاّرلا
 نب اًيحم ناطلسلا نب نيشاف نامل | نب هديعس نايلخل ا نب لا كنمَحلأ

 ةفحلا هع دمحم دسلا ني ىسوم نيةمحم تاطلشلا نب ناكر مافؤز ناطلسلا
 ." هو بلاط يبأ نب يلع مامإلا نب هيي 266( ِ ا 5 2 .٠ «اباللع

 مامإلا قيفر وه و(ه891) ةنس ىفوتملا «يراصنألا ّيلع نيّدلا رون هللاب فراعلا خيّشلا :وه )١(

 :رظني .اذه هَّدج ىلإ ةبسن ّيراصنألاب َينارعّشلا ٍبَّقُل كلذلو يراصنألا ايركز مالسإلا خيش
 .الا/و ١7ص :بابلألا يلوأ ةركذت

 .5١/9١٠ج :ةيقيفوتلا ططخلا (؟)

 ملو «ىندألا رصم ديعصب اسنهبلا دالب يف ةينكلا هذهب رهتشا :نارمعلا وبأ ىسوم خيشلا (6)

 ةنس ىفوتملا يناسملتلا نيدم يبأ هللاب فراعلا خيشلا باحصأ نم ناكو ءاهب الإ اهيف فرعي

 رصم ىلإ تلصو اذإ ىسوم اي :هل لاقو رصم ىلإ برغملا نم هلسرأ يذلا وهو .(ه545)
 هنآك يفوت .كلذك ناكو .كربق اهيف نإف (ةينملا ميلقإب) ىندألا اهديعصب (روه) ةيحان دصقاف

 55ص :ينارعشلا مامإلل (ىربكلا ننملا) قالخألاو ننملا فئاطل :رظني .(هال1٠) ةنس

 . 7١ص :بابلألا يلوأ ةركذت «ةيانع دمحأ :ةيانعب م5١٠٠ ١/ :ط «قشمد «ىوقتلا راد

 .نيرمعملا نم ربتعي هنإف هتافو خيرات بسح ىلعو
 «ةلَغُز ونب :مهل لاقي برغملا برع نم ةليبق ىلإ ةبسن :نيغلا ناكسإو يازلا مضب :يلغُرلا (5)

 :بابلألا ىلوأ ةركذت .اهالاو امو برغملا ناسملت ناطلس اذه َسلغُرلا دمحأ ناكو

 ْ ْ . 7١ص

 :بابلألا يلوأ ةركذت «55ص :ينارعشلا مامإلل (ىربكلا ننملا) قالخألاو ننملا فئاطل (5)

 ةرئاد 2175/7 :يزغلا نيدلا مجن مامإلل ةرشاعلا ةئملا نايعأب ةرئاسلا بكاوكلا «48ص

 ميهاربإو يوانتنشلا دمحأ ةمجرت «(ينارعشلا) :ةدام 7١١ /17١ج :ةيمالسإلا فراعملا

 .توريب «ةفرعملا راد «سنوي ديمحلا دبعو ديشروخ



5 
 قم 3 ىدق

 ءثّدحُملا «ُيقفلا ءٌمامإلا ."”ٌيراصنألا .«"”تنارعّشلا .'"”بهاوملا وبأ

 ٍلوُصَألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصُؤلا ٌجاَهْنِم 44

 . ©يرصملا «ىئرطلا نفوصلا + ئرعشالا + ةيعفاشلا: ءةلوصألا

 :هُدِلوَم

 عباَّسلا يف تاياوّرلا ٌمصأ ىلع هلك َينارعَّشلا ٍباَّمولا دبع ٌمامإلا دِلُو

 ٍةيرقب همأل هٌدَج راد ىف .''”(ه494 ) ةنس «كّرابملا ناضمر رهَّش نم نيرشعلاو

(00 

00 

 ةرفإ

 قف

4 

 خيشلل ةيلذاشلا تاقبط .1/4/7١1ج :سراهفلا سرهف «4 8ص :بابلألا يلوأ ةركذت

 «ةيلاثم ةينك هذهو .7600 /8ج :ناملكوربل يبرعلا بدألا خيرات «١15١ص :نهوكلا نسحلا

 1١. /17ج :فراعملا ةرئاد .هدلو ىلإ ةبسن دمحم يبأو نمحرلا دبع يبأب ًاضيأ ىّنكيو

 ىلع ةيفونملا ميلقإب (ةرعش يبأ ةرعش يبأ ةيفاس) يهو ؛هيبأ دلب ىلإ ةبسن :ينارعّشلاب ٍبّقُل
 هرمع ناكو (ه١١9) :ةئس ةرهاقلا ىلإ رجاه نأ ىلإ اهب شاع ةيرقلا هذهو رصمب لينلا رهن

 دجو امك «نونلاب ينارعشلاو «واولاب يوارعشلا :هل لاقيف اهيلإ بستنا كلذلو ءاماع )١6(
 ةرئاسلا بكاوكلا : ًاضيأ رظنيو 44 - 48ص :بابلألا يلوأ ةركذت :رظني .هللأك هطخب كلذ
 . تكا“ : يزغلل

 1١" /17ج :فراعملا ةرئاد «١5١ص :ةيلذاشلا تاقبط «48ص :بابلألا يلوأ ةركذت

 . .760 /8ج :ناملكوربل بدألا خيرات

 فوؤرلا دبع مامإلل (ىربكلا تاقبطلا) ةيفوصلا ةداسلا مجارت يف ةيردلا بكاوكلا :رظني

 /2١1/5 :يرغلل ةرئاسلا بكاوكلا ,الال؟ /8ج :بهذلا تارذش 2 /7ج :يوانملا

 «48ص :بابلألا يلوأ ةركذت 21١1/9 /7ج :يناتكلا يحلا دبع خيشلل سراهفلا سرهف

 .18/5١7ج :ةلاحك اضر رمعل نيفلؤملا مجعم «١٠١ص :ةيلذاشلا تاقبط

 (ه499) ةنس دلو هنإ :ليقف «ينارعشلا خيشلا ةدالو خيرات ديدحت يف نوخّرؤملا فلتخا

 يف ءاج امك (ه441/) ةنس دلو :ليقو «48ص :بابلألا يلوأ ةركذت يف يجيلملا هلاق امك

 هتاقبط يف يوانملا ُمامإلا هتّبثأ ام وه هثبثأ يذلا خيراتلاو 01١ /17ج :فراعملا ةرئاد

 لّوألا ينارعّشلا ذيملت ربَتعُي يوانملا ًمامإلا َّنأل ؛يرّطنب حجرألا وهو ءًافنآ ةروكذملا

 دعب نيّيفوُصلا نيخّرؤملا ربكأ نم هنأ ىلإ ةفاضإلاب هخيش لاوحأب ساّنلا فرعأو «هّيفصو
 اذه تبثأ دقو 79ص :ينارعشلا مامإلاو يمالسإلا فوصتلا :رظني . َينارعّشلا مامإلا
 نيفلؤملا مجعم «4/٠18ج :مالعألا .174١1/؟ج :سراهفلا سرهف :يف ًاضيأ خيراتلا

 .8/5١7ج :ةلاحك اضر رمعل



 8ع 1 تو 0 6 2 ع
 7 040 7 ِ ٌينارعشلا باهّولا دب مامإلا ةاي ةكتصخشلا تكتنارعشلا باهّولا دي هامالا ٌةايح

 هدِلوم نِم ًاموي نيعبرأ دعب هب ءيج ّمث (هدْنْشَقْلَق) ىّمسُت ءرصمب ةّيبوُيِلَقلا لقإ نم

 م 2 200 8# ل 20-7 000

 . ""يَنارعَّشلاب بّقلَف َبَسَتنا اهيلإو «(ةرْعّش يبأ ةيقاس) هيبأ ةيرق ىلإ

 نحل يذلا 0 ا هدلاو يفوت (ه401/ ) :ةنس ىفو ؛هتيرق يف أش
 «نيوبألا ميتي أّشنف همنا َكلذ لبق تيْفوُت دق هّمأ تناكو «هل لكك "”تينارعّشلا

 هتيبرتو هتلافك ىّلوت يذلا ©"”ينارعشلا رداقلا دبع َحيَّسل | هاخأ هل ىلاعت هللا ضيف
 عيمج نِم هيلع ٌقفشأو ؛هبلاطَم يف هيلإ ساّنلا ٌبرقأ ناكف ءهدلاو توم دعب
 . هبراق 0

 لياخَمو «ةباَجّنلا ٌتامالَع هيلع ترهظ كلذ عّمو «نيّوبألا َميتي أشَن

 :بابلألا يلوأ ةركذت «1757/7 :ةرئاسلا بكاوكلا «594/7”ج :ةيردلا بكاوكلا :رظني )١(

 2518/1ج :نيفلؤملا مجعم 218٠١ /5ج :مالعألا 1١17/9 /7ج :سراهفلا سرهف «4 8ص

 ."١ص :ينارعشلا باهولا دبع ء75 ص :ينارعشلا مامإلاو يمالسإلا فوصتلا

 يف لغتشا «يعفاشلا يوارعشلا نيدلا باهش نب يلع نيدلا رون نب دمحأ نيدلا باهش :وه (؟)

 ينيقلبلا جاص مالسإلا خيتو: رجح نبا اهفاتلا نغءملعلا ذخأ هدلاوو .هدلاو ىلع ملعلا

 ٌتوص هلو ءائرقم ءًايوحن .ًاهيقف ءاحلاص ءًاملاع هك ناكو «يوانملا ىيحي فرشلاو

 لاق «ءاشنإلا يف ةّوقو رعِش هل ناكو «هتوالت جابتس دنع تلقلا عشخت نآرقلا ةءارق يف ٌيجش

 يناعملاو لوصألاو وحّنلاو ثيدحلا ملع يف تافّلُْم ةَّدع يدلاو فّنص» : ينارعشلا خيشلا

 ساّنلا اهّبسنُي نأ انيلع الف هلل اهانفّلأ دق :لاقو ءرّيغتي ملف اهّلك هُئافّلْؤم ْتِبهُنَ «نايبلاو

 ىلإ مهتيوازب ةرعش يبأ ةيقاس ةيحانب هتدلب يف نفدو (ه01٠4) ةنس هك يفوت .«ال مأ انيلإ
 254/8ج :بهذلا تارذش 14 - ١8/١ :ةرئاسلا بكاوكلا :رظني .هدلاو ربق بناج

 5٠. 78ص :بابلألا يلوأ ةركذت

 قيقَّشلا حألا ءيفوَّصلا هيقفلاو «ةماّلَعلا ملاعلا خيّشلا «ينارعشلا دمحأ نب رداقلا دبع :وه (

 ربكألا ريثأتلا بحاص ناكف ءهدلاو ةافو دعب هّلفَك يذلا وهو «َينارعّشلا ٍباّمولا دبع مامإلل

 عرولاو دهزلا يف ةريثك بقانم هل ناكو «ةيملعلا ةيفوّصلا باهولا دبع هيخأ ةيصخش يف

 موقيو «ءمهتاقبط فالتخا ىلع فويضلا يرقي ناك كلذ عمو ءايندلا كرتو «ةفعلاو

 دنع فرعو «هنع كلذ عاش ىتح «مهمعطيو ؛ءمهوسكيو نيكاسملاو «ماتيألاو «لمارألاب
 :رظني .ةرعش يبأ ةيقاس هدلب ةربقمب نفدو «(ه4657) :ةنس هك يفوت .ماعلاو صاخلا

 ..4ا/ ده نع :بابلألا يلوأ ةركذت



 ٍلوُصَألا ملع ٍدِصاَقَم ىلإ ل اوُضْولا ٌجاّهْنِم ه0

 اّيح هدلاو ناكو هتيرق يف نينس ينامث نبا وهو ميركلا َنآرقلا طفحف «ةسائّرلا
 عاجش يبأك «بتكلا نوتم ظفح مث ءاهتاقوأ يف سمّحلا تاولّصلا ىلع بظاوو

 دبع خيشلا هيخأ دي ىلع امهسرّد دقو ءوحنلا يف ةّيموُرجآلاو «ةّيعفاَّشلا هقف يف
 ًةرخاز «ىلاعت هللا ةدابعب ًامئاد ًةرخاز هتأشن تناكف «هيبأ دعب هلفك يذلا رداقلا

 ةفْرِح وأ لمع ّيأب لمعي ْنأل ًاتقو دجَي ْنَأ هيلع روسيّملا نم نكي ملف «2')ّلعّتلاب
 4و 1 :هسْفن نع لاق دقف ."”هريغب الو ؛جيسّنلاب ال ةيوقدلا جن جلا نم

 تناك . دوصقملا ىلإ لوصؤلاو ةدهاجملا نع يوُعَت ةّيويند ٌقئاوع هللا دمحب

 الا روصو حالا نع ينال «يتمحُلو ياَدُس ريستيلاب اينَّذلا نم ةعانقلا

 ذنم ٌيويِنُد ٌمولعَم اهل َةفيظَو الو ٌةفرح ُتْرشاب يّنَأ عقي ملو ءاينّدلا ءانبأ نِم ٍدحأل
 ءاذه يتقَو ىلإ ٌبستحأ ال ثيح نِم ينُقزرَي ىلاعت ٌقحلا كَّرَي ملو ُتْعلَب
 ا اعيش لبقأ مَّلو يود ءرثكأو رانيد فلآلا ّيلع اوضَرَعو

 عماج يف ماقأو ء(ه١١4 ) ةتامعستو ةرشع ىدحإ ةنس ةرهاقلا ىلإ َلقتنا ّمث

 ىلاعت هللا ءاش نإ مالكلا يتأيسو «ةدابعلاو ملعلا ىلع ًالبقُم يرمَّلا سابعلا يبأ

 .هلجأ نم ةرهاقلا ىلإ هتلحرو «ملعلل هبَّلَط نع مالكلا دنع ةرهاقلا ىلإ هتلحر نَع
 هله ه9 ه2
 نحل نع تنعم

 /8ج :بهذلا تارذش ,«508ص :بابلألا يلوأ ةركذت «59/7ج :ةيردلا بكاوكلا :رظني )١(

 انأو ّيلع هب ىلاعتو كّرابت هللا َّنَم اممو» :لاقف هسفن نع ينارعشلا مامإلا ثَّدح دقو لال"

 يف سمخلا تاولّصلا ىلع ٌتبظاوو «نينس نامث نبا انأو نآرقلا ظفح فيّرلا دالبب ٌريغص

 نوتم ظفح : ىلع هب ىلاعتو كّرابت ُهللا معنأ اًممو» : ًاضيأ لوقيو .«تقولا كلذ نم اهتاقوأ

 خبّشلا يخ :أ ىلع امهتللخو «فيّرلا دالب يف ةّيموٌرجآلا مث : عاجش ابأ ًالَّوأ ٌتظفحنف ء«بتكلا

 .58و "5ص :قالخألاو نئملا فئاطل .«يِدِلاو ةافو دعب رداقلا دبع

 كلا فن ج (نيقرشتسملا نم ةعومجم فيلأت يهو) ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد يف ءاج (؟)

 ٌلحأ اهورَي مل ةصوصقألا هذهوا «ةعنّصلا هذه نم هّشاعَم ٌبسكَي ًاَجاَّسَن بهاوملا وبأ ناكو

 .هِسْفَن ٌَيِنارعَّشلا نع ءاج امل ٌةضقانم اهّنأ امك «ينارعّشلا مامإلل اومَجرَت نيذلا ء ءاملعلا نِم

 .١١٠ص :قالخألاو نئملا فئاطل ()



 9> 1 ةّيصخّشلا َينارعّشلا باّمَولا ٍدبَع مامإلا ٌةايح
 ىناُثلا ثحبيملا

 هتيَب لهأو ىنارَعّشلا مامإلا ٌةرسأ

 ٌيفوُص وج يف ًةايحلا سفن ام َلوأ هك ٌينارعّشل | باّمّولا دبع مامإلا رع

 لوألا اهسار َكَرَت ةرسأ نِم ردحني وهف ءَدّبعَّتلاو لتبَتلا هُماوَق تيب يفو «صلاخ

 حراسمو .هتادهاجمو ٌيفوُصلا دهُزلا جهنم :م ىلإ هّميعنو هتّيهافرو كلملا َدَجَم

 انا 0

 دمحأ هللا دبع يبأ ناطلسلا نب نارمعلا يبأب ىنكملا ىسوم خيشلا هّدجف
 ةنس ىفوتملا كك عناتعلتلا نيدم يبأ هللاب فراعلا خيشلاب عمتجا امل ءيلغُرلا

 دمحأ ُناطلَّسلا يدِلاو :لاق ؟ بستنت نمل :نيدم وبأ ٌحيشلا هل لاق ء(ه 094)

 ىلإ عنا ل اوف تفركلا ةيج نيكس ةيفع امر هل لاف ناتيملت اطل
 : مسي ال (فوضت) رقفو +كفرشو كلع :هل لاقف < ةيفتحلا نب َدّمحمَدِبَّسلا

 هرَمَأ قيرطلا يف لّمك اًملف «هاّبرف «ّرقفلا ادع ام ٌتعلخ دق يديس اي :هل لاقف

 ميلقإب) ىندألا رصم ديعصب (روه) ةيحانب نكسا هل لاقو ءرصم ديعص ىلإ رفّسلاب
 . 20(ها/٠ا/ ) ةنس هلك يفوت دقو .كلذك ناكو ءكّربق اهيف َّنإف (ةّيثملا

 نمو «ةكربلاو ريخلاب ًالفاح ًاديدم ًارمع شاع دق «ىسوم» ْخيَّشلا نأ ودفن

 «ةردان ةءورم اذ ناكو «ةئس ةئم قوف ام ىلإ شاع هنأ ودبي هتافو خيرات لالخ

 "ا ىوفلار حافلا طربا ةشا ةيرذ بقعأ دقو ةروهشم تاماركو

 يتلا ةمئركلا ةبّيلا ةيرَّذلا هذه يه امْنإ هل بَسُت يرظن يف ةمارك مظعأو

 باهولا دبع خيشلا دج ةيٌرّذلا كلت نمو «حالّصلاو ىوقّتلا ىلع ًةظيفح تّلظ

 نب دمحم خيشلا نبا» وه و(«ينارعّشلا نيدلا باهش دمحأ خيشلا» وهو «ينارعشلا

 ةيقاس ةيحان ىلإ هدلب نم رجاه يذلا «هركذ مدقتملا نارمعلا يبأ ىسوم خيشلا

 ."هص :ينارعشلا مامإلاو يمالسإلا فوصتلا :رظنب )١(
 .7١ص :بابلألا يلوأ ةركذت «55ص :قالخألاو نئملا فئاطل :رظني (1)

 ص :رشاعلا نرقلا مامإ ينارعشلا باهولا دب ص :بابلألا ةركذت :رظني () .؟ نص : رشاعلا نرقلا ءاَقِإ قارحشلا تاهولا دبع + ب 1ميرض :تابلألا ةركذت' :نظني



 ٍلوُصَألا مل ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصُولا ٌحاَهنِ ها

 ندعسي هاك بعلو يعم الو ارمي أل انمأ ناك يذلاو ةفرتملاب ةرغق نبا
 ادهاز ناكو «كلذ نم سانلا بّجعتيف لاوحألا عئاقو يف ثيداحألاو تايآلاب

 . '"”ةرعش يبأ ةيقاسب نفدو ء(ه474 ) ةنس يفوت دقو «ةنايدو ةنايص اذ ءًاعرو

 ملاعلا هللاب فراعلا :هيلع َداَرو «هّلاح هنع ثِرَو يذلا هنبا هدعب نم ءاجو

 يراصنألا ايركز مالسإلا خيش ةقفر نم ناكو «يراصنألا يلع نيدلا رون» ةمالعلا

 ةروثأم لاوقأ هل تناكو «بابشلا لاح رهزألا عماجلا يف ملعلا بلط يف ةثأكك

 .(معطَملا ٌبيِط ىلاعت هللا ىلإ قيرطلا يف لصألا» :هلوق اهنم ,ةروهشم مكحو
 ,"”ةنس نيرشع نبا وهو ءايتفلاب هوزاجأو ءرهزألا ءاملع نع ملعلا ذخأ دقو

 :هتجوز هل تلاق ةَّرّمو «ىلاعت هللا ىلإ برقتلاو ةدابعلا يف دجلا ريثك ناكو

 اُنماَّنلا لعفَي امك ليللا لوط انّدنع ًامئان ًةدحاو ةليل كارأ ينأ هللا نم يهتشأ»

 بعّتلاو ٌدجلل اهانّْلخَم امَّنِإو «موّنلل ٌرادلا هذه انّلَخَد ام ٌنحَن» :اهل لوقيف
 ىلإ انتم اذإ ىلاعت هللا ءاش نإ ربقلا يف ًاليوط مانن فوسو ؛«ةدابعلا يف داهتجالاو

 . "”"ةرعش يبأ ةيقاس هتدلبب نفدو (ه١89 ) :ةنس هناك يفوت ؛«ةعاّسلا مايق

 باّمولا دبع مامإلا َدلاو «دمحأ نيدلا تاهش َخيَّشلا» هّنبا هلعب بقعأو

 نبا ظفاحلا نع ملعلا ذخأ هدلاوو ؛هدلاو ىلع ملعلا يف لغتشا دقو «َينارعّشلا

 ءًاملاع ذك ناكو «يوانملا ىيحي فرشلاو ينيقلبلا حلاص مالسإلا خيشو ءرجح

 ُبلقلا عشخَي «نآرقلا ةءارق يف ٌيجش ٌتوص هل ءًائرقم .ًايوحن .ًاهيقف ءًاحلاص

 رمأب لحي ال كلذ عم ناكو «ءاشنإلا يف ةّرقو ٌرعِش هل ناكو «هتوالت عامس دنع

 .بلقلا َقيقر ناك هنأ ىلإ ةفاضإلاب «كلذ ريغو ءداصخحو ِثرَح نِم هشاعم

 ةروس يف هيلع أرقأ ٌتنك دقو» :5 هدلاو نع َينارعّسلا ُحيَّشلا لاق

 نإ هلأ َلاَف 62 ريججلا ِءآوَس يف ُهاَءَر ملطف :ىلاعت هلوق تغلب اًملف تاَّفاَصلا

 يف غّرمتي راصو «هيلع يمغأ ىتح ىكبف «[تافاصلا ةروس] 46 نبوي تدك

 -75١. ١7ص :بابلألا ةركذت :رظني )١(

 .؟١5ص :بابلألا ةركذت : رظني قفز

 .37- ”5ص :قباسلا عجرملا :رظني قرف)
 0و ولا در ةمرع وسال م تا ١



 ها ةّبصخّشلا ٌينارعَّشلا باّمولا ٍدبَع مامإلا ٌةايح

 ةَّدع يدلاو فّنص» :لوقيو هدلاو نع هّئيدح عباتي مث «حوبذملا ريلعلاك ضرألا
 اهّلك هئاَمَّلَؤم ْتِبهْنَف نايبلاو يناعملاو لوصألاو وحنلاو ثيدحلا ملع يف تافّلؤم
 دقو «.ال مأ انيلإ ُنساَّنلا اهبِسنَي نأ انيلع الف هلل اهانُمْلَأ دقل :لاقو رّيغتَي ملف

 ىلإ مهتيوازب ةرعش يبأ ةيقاس هتدلب يف نفُدو (ه9017/ ) ةنس ايندلا هذه نع لحر

 د 0

 لَو وهو «ةرداقلا ٌُدبع» :همْسا «ٌةماّلع ُمِلاع ءٌقيقش أ قئارعشلا مامإللو

 هّنأب ىلاعت هملعل ؛هدلاو ةافو دعب باّمولا دبع هيخأ ةلافكل ىلاعت هللا هضّيق نَم

 عيمج نم هيلع ٌقفشأو «هبلاطم يف هيلإ ساَّنلا ُبرقأو ءدحأ لك نم هتلافكب ٌنحأ
 ٍدبع هيخأل ةيفوُصلا ةّيملعلا ةّيصخّشلا يف ربكألا ريثأتلا ّبحاص َناكف «هبراقأ

 كلذ عمو ةناكذلا كرتو ؛ةقعلاو عرولاو دهُّزلا ىف ةريثك ٌبقانم هل ناكو ءباّمَولا

 ماتيألاو «لمارألاب موقيو ءمهتاقبط فالتخا ىلع فوبعلا يِرقُي ناك

 ٌصاخلا دنع فرَعو ءهنع كلذ عاش ىتحا .مهمعطيو مهوسكيو ؟نيكاسفلاو

 1 م َرعَش يبأ ةيفاس هدلب ة ةربقمب نِفدو 2(ه96051 ) ةنس 4 هناك يفوت ؛ماعلاو

 َينارعّشلا باّمولا دبع خيّشلا اهيلإ يمتنُي يتلا ةحلاّصلا ٌةرسألا يه هذهف

 ثا ًابيرغ سيلف «حالصو «لضفو لع ةرسآ انيار ابك قو فلك

 نم ٌءِيّشلا» : ٍلاثمألا يف لاقُي مكو «ةكرّبلا ٌميظع «٠ ءًابيط «ًايكاز ةّيمشاهلا ةحوّدلا

 0 ”(بّرغتسُي ال هنِدعُم

 : ىلاعت هلآ مك هدالوأ امأو

 مث «مهدلاو ةايح ٍلاح يف هيلإ مهضْبق فق ىلاعت هللا ّنكلو ءرثك ًادالوأ َقِزُر دقف

 دبع حلاّصلا ملاعلاو ىذاتسألا يشلا دلو مهّدعَب هيلع قلع ىلاعت هناحبس هن

 ينارعشلا باهولا دبع .5 /8ج :بهذلا تارذش ؛٠١4 - 58ص :بابلألا ةركذت :رظني 00

 .78 70ص :رشاعلا نرقلا مامإ

 .47 - ١5ص :بابلألا يلوأ ةركذت :رظني (1)
 مامالا 1 يمالسسألا تّوضتلا ١6 د رساعلا نزعل ماحإ يناوضتنلا تامولا دبع ظبي

 .74 - ١7ص :ينارعشلا



 ٍلوُصَألا ماج ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصُولا جان ه0

 ٌروهظلا هركيو «َءافَكلا تحي «لالخلا نّسَح تاَّذلا فيطل ناك يذلا ءنمحّرلا
 مث «نيديرملا ةيبرتو «ةيواّرلا نوؤشب هدلاو ةافو دعب َّماق ءفّرِصَّقلا ملع يف ًارهام
 هدلاو ةيوازب نفُدو ء(ه١٠ ١١ ) فلألا دعب ةرشع ىدحإ ةنس حاتتفا هك يّفوُت
 نيحب خيشلاو»« جفارخشلا ميهاربإ خبشلا هانت يتلو ثلا دقو ةيرقكلا" تاب
 . "”ىلاعت هللا مهمحر ينارعشلا

 هلو ه9 هد
 نحل توه نه

 .54/7ج :يبحملل رثألا ةصالخ «47 - ٠4ص :بابلألا يلوأ ةركذت :رظني )١(



 3 5 3 نا لا باّمولا دِيَغ مامإلا ةايَح

5 #8 

 ثلاَّثلا ثحيملا

 هُئافصو َينارعّشلا مامإلا ٌقالخأ

 هتّيصخش يسراّدو ءهيئراق ىلع نيريبك ًءانعو ًادهج لك ٌينارعّشلا مامإلا رْفو
 كلذ يف هّلف .هقالخأ ءاقّنو هتافص ٍءافص ىلع ٌلدَت ٍتافلؤمو راثآ نم هكرت 5

 ةَّدع يف ًاثوئبُم ِهَُدِجَن ام اهنمف «هبتك يف ًارفاو ًابيصّن اهل صّصخ ةمخَض ٌةورث
 هيبنتو دوروملا رحبلاو ةيدمحملا دوهعلا باتكك هبتُك نِم ةقّرفتُم نكامأو ثاحبأ

 ةّيقالخألا تاعوسوملا ربكأ نم ربتعُي يذلا ةيلوبتملا ةيصولا حرشو ةيردغملا
 بوجو يف قالخألاو نّئيلا فئاطل باتكك اهب ًاّضاخ ًاباتك اهل درفأ ام اهنمو
 . مخض لَكُم يف عقي يّلاو «قالطإلا ىلع هللا ةمعنب ْثّدحَتلا

 نع ةّيركف ةّيقبسأ يأ نم ٌءدّرجتم ًةفصنم ٌةيعاو ًةءارق ٌريخألا هّباتك أرقي يذلاو

 هتادت يم وم يع يعلا ةَيِماَّسلا هقالخأل ةقيقد ةروصب هنم جرْخَي ينارعشلا

 ىلع اهقّبط يتلا قالخألا يه هذهف حلاصلا فلَّسلا يقالخأو لكي ينل قالخأب

 ايناث هِرمُع َلاوط اهب ىَداَن يتلاو ايباد فيش مانزل

 ةميلس ةينلا تناك اذإ ًاعرش لبقت هقالخأو هسفن لئاضف نع ناسنإلا مالكو

 صلخ اذإف «قالطإلا ىلع هنع ًايهنم كلذ سيلو «ىلاعت هللا هجول ةصلاخو

 ذئدنعف اهسواسوو اهتاوهش ىلع رصتناو هسفن نع ناسنإلا عفتراو هلل دصقملا

 رخفلاو ءايرلا باب يف ًالخاد نوكي الو «ًالوبقم هسفن نع ناسنإلا ثيدح حبصي

 ملو ؛هقالخأ نعو هسفن نع َيِنارعّشلا مّلكت بابلا اذه نمو «ًاعرش هنع يهنملا

 وأ «لام نِم لئاّزلا ايِنَّذلا هذه ماطح نم ٍءيش ىلع لصحي نأ كلذب هّدصق نكي

 لك يف نيفّلزتُملا ضعب هلعفي امك اهريغ وأ ءهاج وأ «ةفيظو نم يويند بصنم
 ءاهنع هعروتو ةيويندلا رومألا يف هدهزو هتايح ةريس أرق نمل حضاو اذهو .نامز

 نيعأ يف ةميقلا عفر ىلإ فدهي يصخش نالعإ دّرجم هسفن نع هثيدح نكي ملو



 ٍلوصَألا ملع ٍدِصاَفَم ىلإ ٍلوُصولا ٌجاَهنِم ه0

 بسكل تاباختنالا نيدايمو «لفاحملا يف مهسفنأل نوعاّدلا لعفي امك سانلا

 . '"”ريهامجلاو ٍدوُشُحْلا

 نومضملا ةيواخ رهاظلا ةقاّرب ةرخافم دّرجم هسفن نع هْنيدَح ًاضيأ نكي ملو
 ناسل هقّدص «هلاق ُناسل هب قطَنو هقالخأ نَع هب حّرص ام لك لب ءلِخاَّدلاو

 نعو هسفن نع همالك ءارو نِم ًءوس هب ٌنظَي نم لك ىلع َقيِرَطلا َعطَق دقو .هلاح

 حّضوأو «قالخألاو ننملا فئاطل باتكل هفيلأت َببس نّيِب امدنع كلذو .هقالخأ

 :لاقف «ةيلاتلا رومألا يف هئارَو نِم َدصَملا

 ,كلذ ىلع هل هر و اي و ءاهيف يناوخإ يب ّيدتقيل» : اهدحأ

 قّلختلاب هدأ تنكر مكلذ ينازخإ رمش الو: ننس ةنعااوب انلحيم لكك قو

 دجن مل اهب انرمأت يتلا قالخألا هذه :مهنم ٌةعامج يل لاقف «نوعمسُي الف اهب
 ءىلاعت هللا ٌترختساف ؛ ءاهيف هب يدتقن ىتح انرصع لهأ نم اهب قلخت ًادحأ

 يتلا قالخألا هذه اوُرُظنا : مهل ُثلقو ءٍمِهَتسحِل اعطت ؛اهب يقلخت مهل ُترهظأو

 يف ةَبُح مكل يقب امو هيلع ينوعّّتاف هب ًاقّلَكتم ينومتيأر ِقّلُخ لكف .مكل اهركذ كد
 ةلمج نم كلذ ناكو «ىلوأ اهل نامتكلا ناك امّبرل كلذ الولف هب قّلخَتلا كرت

 انك اين عر يك نأ ددب قذاسألا هيو قلع ذأ اع كاطع هنا هي كل

 . 0 شم رك قلن بأ هلع كاش قرقلا نم اه هلا هتشنأ نع ذأ

 ّنإف «باتكلا ءاقب َةَدُم يتوم دعب ىلاعت هلل ركشلا ٌماود كلذب يدْصَق» : اهيناث
 0 00 باتكلا يف هللا ٌركشو ءدبَعلا تومب يضقنُي ناسللا ٌركش

 1 َتْمَي مل ٌركاّشلا كلذ نأكو فّلؤملا نع ركّشلا يف بئاّنلاك ٌنوكيف

 ظفح يف يب اودتقيل ؟لخعلاو احلا يف ينجردي يصعب نحا ةدلعلالا اهثلا

 .'*”«كلذ نِم يل مِسُق امب قّلْخَّتلاو «ةعيرّشلا بتك

 .85ص :رشاعلا نرقلا مامإ ينارعشلا باهولا دبع :رظني )١(

 .١١ص :قالخألاو ننملا فئاطل (؟)

 .١؟ص :قباسلا عجرملا (9)

 .١؟ص :قباسلا عجرملا (5)



 28 ةّيصخّشلا َينارعّشلا باّمَولا ٍدبَع مامإلا ةايح

 صحفلا نع يبقانم نم ًائيش ركذي نأ يناوخإ نم ديرُي نّم ًءانغتسا» : اهعبار
 ءاملعلا بقانم عمجي نم هيف عقي امك صقن وأ اهيف داز امبرو ءاهل عبتتلاو اهنع
 7 يعلاضلاو

 كلذ لثم ىلإ ينقَبَس دقو ءرهّقَو حلاّصلا فلَّسلاب كلذ يف يئادتقا» : اهسماخ

 0و رع هللا ةحشنب ًاثدصَت مهتاقبط يف مهّبقانم اوركذ ةعامج

 تم فدهلا ناك اذإ اعرش ٌلوبقَم سنكلا' نع تيدحلا. نإ ةءاملعلا لاق امكو
 نوكي ْنأ ال ءٌربلاو رّيَحلا لامعأب ضوهئلل نيملسملا مَّمِه عفرو «حالصإلا
 لكك هّيبن ُهللا رَمُأ دقف «ىلاعت هللا دابع ىلع يلاعّتلاو رخافّتلاو يهابّتلا هنم دصّملا

 : (ْتْرَحَم َكْير ِةَمعِب اًمأوإ# ىحضلا ةروس يف هل لاقف «هيلع هللا ةمعنب ْثّدحّتلاِب
 مهنيب اهراهشإو «ساّئلل اهراهظإو ءهيلع هللا معنب ثِّدحَّتلاب هناحبس هرَمَأ دقف
 نم عون وأ ءاهدارفأ نم درفب صيصخت ريغ نم مومعلا ىلع ةمعُنلا َّنأ رهاّملاو
 َّنأل ؛هدعب نم هتّمألو لو ئبنلل ٌّرمأ هنأ رمألا اذه نم ًاضيأ ٌرهاظلاو "”اهعاونأ
 ٌتَّدحُي نأ معنلا ٍرْكْش نِم َّنأ :نورَي حِلاَصلا فلَّسلا دهع يف اوناك نيملسملا
 ا

 وأ ًاريخ َتْبَصَأ اذإ» :هن5 ٌيرصتلا ُنسحلا نيعباّتلا ٌمامإ لوقي اذه يفو
 2 *0عفلنا روحا نه ةقثلا هب فدخف اربخ ٌتْلَوَع

 :لاقف (ةّرم نم ٌرثكأ هسفن نع - ةنسحل | ةودّقلا وهو - ِةلك ْنَِنلا ثَّدحَت دقو

 َحلاص مّمتأل ٌتثعب انينرد لاق 17 نايس يحير انآ اننا سانلا هنأ ابا

 .7١ص :قباسلا عجرملا (1)

 .١١ص : قباسلا عجرملا )0

 .توريب ءركفلا راد «459/60ج :يناكوشلا يلع نب دمحم مامإلل ريدقلا حتف (0)

 . 778 /*٠ج :يربطلا ريرج نب دمحم مامإلل نآرقلا يآ ليوأت نع نايبلا عماج (5)
 4٠١. /4ج يبرعلا نب ركب يبأ مامإلل نآرقلا ماكحأ ()

 نع امهالك )١6( مقر هنئس يف يمرادلاو 0711/87(2) مقر ءهفنصم يف ةبيش يبأ نبا هجرخأ (1)
 حيحص ثيدح) :لاقو )٠٠١( مقر «كردتسملا يف مكاحلاو دي يبنلا نع ُهْنَدك حلاص يبأ

 - ثيدح نم امهالك (1981) مقر ,777/7"ج :طسوألا يف يناربطلاو ءاامهطرش ىلع



 ٍلوص ملع حج لص ىلإ لوصول جاهنب 2 5 00 ٠6 ا دصاَقفَم ىلإ ١ ءاهنم 1 هَ وو ريتال .٠ ع ى 1

 ا
 هنع قشنَي هوو «ةمايقلا م موي مدآ لَو 3 انأ» : ا هلع لاقو ,230(قالخألا

 ("”«عّمْشُم لَّوَأَو عفاش ُلَّوَأَو ٌرِبَقْلا

 ىلاعت هللا ةمعنب ْثَّدحّتلا ىلع هّنح يف هك َيِبَّنلا نع يوُر ام ًاضيأ اهنمو

 نمو (َريثكلا ركشَي مل ليلقلاركشَي مل نَم» : هلل هلوقك ءاهنامتك مَدَعو اهركشو

 ٌةعامجلاو ءّرفك اهُكرّتو ٌركش هللا ةمعنب ثِّدحّتلا «هللا ركشي مل َنماَّنلا ركشَي مل
 .ةفيرشلا ةّيوبتلا ثيداحألا نم كلذ ريغو: .20(تاذع ةقرفلاو ةمحز

 ُمامإلا ٌركذ ءنيحلاّضلاو ءاملعلا نم ٌريثك رمألا اذه يف لب ّيَِّئلاب ىدتقا دقو

 اوئَّدحت نيذلا ةمألا ءاملعب هئادتقا نع هثيدح ضرعم يف مهنم ًاددع َينارعّشلا
 ْتَّذحُملا هيقفلا مامإلا :مهنم اهريغو ةلضافلا قالخألا نم مهيلع قي هللا معنب

 نبا نيدلا ناسل ةمالعلا ملاعلا مامإلاو :«'*”يسرافلا رفاغلا دبع

 رازبلا هاور» :797/8ج :دئاوزلا عمجم يف يمئيهلا مامإلا لاقو «ًاعوفرم هيو ةريره يبأ -
 .«حيحصلا لاجر رازبلا لاجرو ءطسوألاو ريغصلا يف يناربطلاو

 ؛ًاعوفرم هياط 0 ا ءرصم «ةبطرق ةسسؤم (8914) مقر : اكرم ناددخأ هجرخأ )١(

 لاق «ًاعوفرم هيض م ملسأ نب ديز ثيدح نم (77177/7) مقر ءهفنصم يف ةبيش يبأ نباو

 .؛(حيحصلا لاجر هلاجرو دمحأ هاور» :188/84ج :دئاوزلا عمجم يف يمثيهلا مامإلا

 .٠١18١ص :ةنسحلا دصاقملا يف يواخسلا ظفاحلا لاق كلذكو

 ثيدحلا اذهل هحرش دنع لك ٌيوونلا مامإلا لاق «(571/8) مقر ءهحيحص يف ملسم هجرخأ (؟)

 :ىلاعت هلوق لاثتما  امهدحأ :نيهجول هلاق امنإو» :كلذ ِةلَي يبنلا لوق ببس نايب يف

 هتمأ ىلإ هغيلبت هيلع بجي يذلا نايبلا نم هنأ  يناثلاو .4(© ْترَحَم َكْيَر ِةَمعنب امو

 مل .ىلاعت هللا مهرمأ امك هتبترم يضتقت امب لكي هورٌّقويو هاضتقمب اولمعيو هودقتعيو هوفرعيل
 نيمدآلا َّنأ َةّنُّسلا لهأ بهذم َّنأل ؛مهّلك قلخلا ىلع ِةِلي هليضفتل ليلد ثيدحلا اذهو :لاق

 حيحص ىلع يوونلا حرش :رظني .«مهريغو نييمدآلا لضفأ ِكِكك وهو ؛ةكئالملا نم لضفأ
 .707//9١ج :ملسم

 ؛(7781) مقر :هدنسم يف رازبلاو )١1857/1( )١1841( مقر :هدنسم يف دمحأ هجرخأ ()

 :دئاوزلا عمجم يف يمئيهلا مامإلا لاق ؛(50) (554) مقرب ءباهشلا دنسم يف يعاضقلاو

 .«تاقث مهلاجرو يناربطلاو رازبلاو دمحأ هاور» :8١7ص /0ج

 , ةفاحلا «يسرافلا دمحم نب رفاغلا دبع نب ليعامسإ نب رفاغلا دبع نسحلا وبأ :وه (4)

 :> ؛ةغالبلاو «بدألاو ةغللاو ثيدحلا يف ًامامإ ناك (ه١46) ةنس روباسينب دِلَو .بيدألا
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 مامإلاو .'"”يشرقلا هللا دبع وبأ ىلاعت هللاب فراعلا خيشلا مهنمو '”بيطخلا

 ءرجح نبا ظفاحلا ثِّدحُملا مامإلا خيشلا مهنمو ؛"”ةماش وبأ دهازلا دهتجملا

 «نيريسفملا تاقبطو «نيثّدحملا تاقبط يف هسفن بقانم ركذ دقف يطويّسلا مامإلاو

 . مهريغو '”هللا معنب ْثَّدحَّتلا :هامس كلذ يف ٌصاخ ٌباتك هلو «ةاحّنلا تاقبطو
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 ثّدح دقو ةيريشقلا ةلاسرلا بحاص يريشقلا مامإلا طبس وهو ءرافسألا رثكأ ؛ًايعفاش ًاهيقف

 ملسم بيرغ عرشل مهفملا :هبتك نم «نينس عبرأ همّزالو «نيمرحلا مامإب هقفتو ءهنع

 «روباسين ىلإ عجر مث ءءاملعلا يقلو رافسألا رثكأف لحر ؛روباسين خيرات يف قايسلاو
 .97/5ج :بهذلا تارذش :رظني .(ه079) ةنس اهيف يفوتو

 «يسلدنألا يطانرغلا «ءلصألا يشوللا يناملسلا ديعس نب هللا دبع نب دمحم :وه

 دلو «ليبنلا بيدألا خرؤملاو ريهشلا ريزولا بيطخلا نبا نيدلا ناسلب ريهشلا هللا دبع وبأ

 هب شوو «هتناكم ةكمظع ؛ةئباو ايناطلس ةررؤتساو كيب اشو (ىالا#) هس ةظاقرفي

 ضعب ءاجف «هلتقب ءاهقفلا ٌضعب ىتفأف «ةقدنّرلا ٌةمهت هيلإ تّهّجّوو «ّنِجُّس ىتح ٌةدَّسَحلا

 ةنس سافب (قورحملا باب) ةربقم يف نفد مث «هوقنخو «ًاليل َنِجّسلا هيلع اولخدف ءداغوألا

 مجرت دقو «ةطانرغ خيرات يف ةطاحإلا :اهنم «ًاباتك نيتس وحن يف عقت هُئافْلْؤمو .(هالال1)
 تارذش :7-7/0١27194ج :رجح نبال ةنماكلا رردلا :رظنب .باتكلا هذه يف هسفنل

 .7417 - 555 /5ج :بهذلا

 باحصأو «نيفراعلا دحأو .«دهازلا يفوصلا «يسلدنألا ميهاربإ نب دمحأ نب دمحم :وه

 مهنإ :لوقيو «ءارقفلا مظعي ردقلا ليلج هثأك ناك ,سدقملا تيب لزن «لاوحألاو تاماركلا

 :بهذلا تارذش :رظني .ةنس نيسمخو سمخ نع (ه0ا/7) :ةنس ىفوت هللا ىلإ اوبستنا

04/4 ْ 
 «يقشمدلا مث يسدقملا ءركب يبأ نب نامثع نب ميهاربإ نب ليعامسإ نب نمحرلا دبع :وه

 ثدحملا يوحنلا ءىرقملا هيقفلا «ةعونتملا نونفلا وذ دهتجملا ةمالعلا مامإلا خيشلا

 ذخأو «(ه599) :ةنس قشمدب دلو  رسيألا هبجاح قوف ةريبك ةماشل  ةماش يبأب فورعملا

 هقفلا نقتأو مولعلا نم ريثكلا بتكو ؛حالصلا نباو مالسلا دبع نب نيدلا زع نيخيشلا نع
 «قشمد خيرات رصتخمو ةيبطاشلا حرش هفيناصت نمو «ةيبرعلا نف يف عربو ىتفأو سردو

 :رظني (ه5756) ةنس يفوت ءاهريغو ةيحالصلاو ةيرونلا نيتلودلا رابخأ يف نيتضورلا باتكو
 :ةبهش يضاق نبال ةيعفاشلا تاقبط 2137 - 116 /8ج :يكبسلل ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط
 .118/0-919ج :بهذلا تارذش كه 1/”3 ج

 نم ةلاسر وه هك يطويسلا مامإلل باتكلا اذهو .١ص :قالخألاو ننملا فئاطل



 روضألا .ملع دصاقم ىلإ“ : ظلما ١ "رق لوخألا ملم ماتت ناب هزوشملا كايتو 0

 نم كل هثركذ امب ُدصقأ ملف» :اهن اهنّيبو ,بابسألا هذه رّكَذ ْنَأ دعب لاق َّمث

 ًاباتك ىلاعت هترضح ىلإ ّيدهأ نأ هللا داعم «نارقألا ىلع اللا قالخألا هذه

 هللا نم وجرأو ءنآلا يدصق وه اذه ةوطلاو ةنعللا هيَ قحتسأ ام ىلع الفتنكم

 اي كاّيإف ءزيزعب هللا ىلع كلذ امو «تامملا ىلإ ةحلاصلا ةينلا هذه ماود ىلاعت

 اذه يف ىلع وأ «مهب ٌتيدتقا نيذلا موقلا كئلوأ ىلع راكنإلا ىلإ ٌردابت نأ يخأ

 َّنإف «باتك يف هّبِقانم ٌدبعلا ٌركذي ْنأ بدألا نم سيل ِهَّنِإ :لوقتو .هريغو باتكلا
 ْنأ كيلع ُبجاّولا لب «مهانركذ نيذلا نيفراعلاو ءاملعلاب ٌّنظ ٌءوسو ٌلهج كاذ

 يلا لماعملا ىلع ًموقلا لمحت

 ام كتالامك ٌركذا :لوقي هلك قمازكلا 18 داش كفيسرا :لاق مْ

 كلذب هَّنإف َكصقاقن ركذ نم راثكإلاو كاّيإو .هلل كّركش رثكُي كلذب َّنإف ٌتعطتسا

 نع ٌكيِماعت ةهج نم هَتْرسَح كبويُع ىلإ كِرظَن ةهج نم هّتحِبَر امف كرك لق
 . "”(كيف هللا اهّلَعَج يتلا ٌكِنِساَحَم

 مامإلا هب قّلخت ام لك درسأ نأ قّيَّضلا ثحبملا اذه يف يننكمُي الو
 «لوطي اذه يف مالكلا ّنأل ؛تافص نم هب فصّنا ام وأ ؛«قالخأ نم ينارعشلا
 ضعب ىلإ رّيشأ نأ ماقملا اذه يف يبسح ْنكلو «هيف ليصفتلا لاجم اذه سيلو

 َدُكأ اّمِم وهو هتيصخش يف يقالخألا بناجلل ةضيرعلا طوطخلاك ربتعي اّمِم كلذ

 نمف «نوديرُملاو ٌةَبلّظلا هيلع ريسي ًايقالخأ ًاجاهنم نوكيل ؛هبتك رثكأ يف هيلع
 ْ : كلذ

 «ينيد يف طوحألاب يذخأ : َيلَع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اًممو» :هلوق *

 ىلع وهف طوحألاب ذخأ نم نأ امكف «ّيعرش قيرطب الإ هكرت يف صّخرتأ الو
 ءاهيف هّبر نم ّىده ىلع وهف اهطرشب ةصخّرلاب ذخأ نم كلذك ءهّبر نم ّىده

 ناسنإلا ثّدحت زاوج َةّلدأ اهيف رَكَذ «ةمعنلاب ثدحتلا يف ةمحرلا لوزن :اهامس ءهلئاسر د

 .ةلاسرلا هذه نم6١ 4ص :رظني .ىلاعت هلل هتين هيف تصلخ اذإ هيلع هللا معنب
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 .5١ص :ًاضيأ رظنيو .5١ص :قباسلا عجرملا (9)



 هلا ةّيصخّشلا ٍينارعَّشلا ِباّمَولا ٍدبَع مامإلا ٌةايح

 راع اهلا شت ىلع ةذدنا عاينعألا لع ناسا لاعب قادت ثلا انقخبا ككاو
 لع سيح تنام ةركشل الط كلو ركو «نكمأ ام فالخلا نم جورُخلا

 . "”(2.. اهرثكأ وأ بهاذملا عيمج

 ريغ نم يِبَهذمل يِبصعت مدع : َيلَع هب ىلاعتو كرابت هلل َّنَم اممو» :هلوق
 اذه : فِلاخُملا بهذم نم ٍءيش نع تلق يّنأ رّكذتأ ملف ءداهتجا الو مْلِع

 ةفينح وبأ مامإلا ناك دقو «فلاخملل ْميِلِسَّتلا : حلو يادُس لب 1

 سأّرلا ىلعف ِهكَك هللا لوسر نع َءاج ام» :ٌلوقي هاضرأو هنع ىلاعت هللا يضر

 ةّمئألا نع اًنءاج ام :لوقن كلذكو «ىهتنا «انرّيخَت هباحصأ نَع ءاج امو «نيّعلاو

 . همالكب لمعلا انْمَّرال هانرتخا اذإ مث .مهنم انئِش نَم َعابتا انرّيخت نيدهتجملا
 لمعلا ٌبوجو ٌعِراَّشلا رّرق دقو «ٌدهتجم هَّنأل ؛انمامإل فلاخملل مّلِسُن انك امن

 لمعلا همْزْلَي ٍدهتجم عابتاب هّسْفَن َمزلأ نم كلذكف َهّنّسلا نم همه امب دهتجملا ىلع
 ا

 ىلع ملعلاب يلاغتشا َلاح َيلَع هب ىلاعتو َكَرابت هللا َمعنأ اًممو» : هلوق *

 تيأر نأ ٌرضحتسأ الف «ةّماعلا ىلع رّبكتلاو ملعلا ىوعد نِم يظْفِح خايشألا

 لوقُتلا نم يديب ام عيمج ّنأل َكلذو «نيملسملا ٌماوع نم ٍدحأ ىلع طق يسفن

 الإ يعم يقب امو .هّجرختساو «هظبنتسا نّم ٌملع وه امّنِإو «ةقيقح يملِع وه سيل
 سيل اذهو ءاذكب ُنالف ىتفأ ءاذك ُنالف َلاق «نالف حّجر :يلوق وحن «ةياكحلا
 ام وه ٌةقيقح لجّرلا ملِع :لوقي هنآك صوخلا ٌيلع يديس ناكو «ةقيقح يِمّلعب
 قع اهنإ «ملعب هل كلذ ّسيلف لقّتلا نم ًادافتسم هّملع ناك نَم اّمأو ءهيلإ قّبسُي مل
 ."”(ملعلا ب فبحاصل ٌبحاص

 مدع :ملعلاب ىلاغتشا لاح َىَلَع هب ىلاعتو كرابت هللا َّنَم اًممو» :هلوق *#

 لمح ىلإ ٌردابأ ع .نيدهتجملا مالك وأ ةلدكلا ضراعتب لوقلا ىلإ ةردابملا

 .5ص :يف مالكلا اذه ليصفت رظنيو 79 ص :قباسلا عجرملا 7
 .الو 76ص :يف مالكلا اذه ليصفت رظنيو 75ص :قالخألاو نئملا فئاطل ()
 .الف ص : قباسلا عجرملا 00



 ٍلوُصَألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصُؤلا ٌجاَهنِم ه0

 هب لمعلا ينثوفيف ًائيش ةعيرّشلا نِم يمرأ ْنأ ًافوخ ؛ٍلاح ىلع مالك لك
 ؛ٌضراعت ِهلَي عراَّشلا مالك يف سيل :لوقي يركز مالسإلا ميش ٌتعمسو

 نيلئاّسلا فالتخاب ٌفلتخَت تناك هلي هتبوجأ َّنإف ءكلذ نع ّلجي همالك َّنأل
 ساّنلا ًداحآ هب ٌبيِحُي امم هيو ركب ابأ دّيَّسلا هب ٌبيِجُي ام نيأق الإو .مهماقمو

 . "”(بارعألا نِم

 نم لاغتشالا مايأ يظفح :ّىلَع هب ىلاعتو كّرابت هللا َمعنأ اًممو» :هلوق *

 ام ٌَعيمج ىّقلتأ تنك لب ءيخيش نع ًالضف «يتقفر ىلع توصلا عفرو لادجلا
 «ليوُأّتلا اهيف نّيعتُي يتلا عضاوملا يف الإ ليوأت ريغ نم ميلستلاو بدألاب هٌعمسأ

 يف ىنعملل رصح ريغ نم هب تلق «يناعملا نم هيلع ىلاعتو كرابت هللا ينَعَلطأ امف
 الولع هلأ نلإ حلف نك هلع ىلع نلاقتو كرابت هللا ينعلطي مل امو «كلذ
 . 29(... كلذل لباق ٌريغ ّلحملا َّنأل ؛هيف ركفتأ فقأ

 ةنسلا عابال يردص حارشنا لكس ىر دقن َمعنأ اًّممو» :هلوق *

 تنك نيح نم «كلذ ّدض نم يرطاخ ضابقناو ًاداقتعاو يقر الرق ديلا

 ام ندخب ليلا نع كاقوألا قمر ا همر | قلاع هلا نيف ىلا لح ارفف

 «سايقلا وأ ةّنّسلاو باتكلل هتقفاوم هجو يل ٌرهظي ىَّنح ءءاملعلا ٌضعب هنسحتسا

 !فارعألا] «قّرمْلاب شاوظ :هلك رّمحم هّيبتل ىلاعت هلوقب هيلإ ناشملا"فرعلاوأ

 ىلع مِدقُي مهُبلغأو «ًاليلق الإ ساّنلا نم ًالعاف هل دجأ مل ٌرمأ اذهو .. .8

 هلا دمحب يفالخب ؟ال وأ ةعيرّشلل ٌقفاوم كلذ له رظنو فُقوَت ريغ نم لعفلا
 اهل هتقفاوم يل رهظي ملو «ةعيرشلل ًاقفاوم لعفلا كلذ دجأ مل نإ ينإف «ىلاعت

 .هب لمعلا نَع ٌتفقوت فرعلل الو

 يلاعفأ يف ٌحطشأ ينّنأ ةدّسَحلا نم نع عاشأ نم ىرتفاو هللاو ٌبذكف
 مل ةدّسحلا ءالؤه نم ًادحأ َّنأ عم «ةنسلاو باتكلا رهاظ نع يدئاقعو يلاوقأو

 هل نّيز ةدسحلا ٌضعب امْنِإ «ٍةلداع ةنّيبب كلذ هدنع تبت الو ءطق يب عمتجي

 )١( :قباسلا عجرملا ص8١٠.
 :قباسلا عجرملا مز ص2١ 43١.



 ىلا 3 5 0 0 8 7 و
 لبا 3 : ٌينارعشلا باهؤلا ٍدِبَع مامإلا ةاي ةكصخشلا كنارعشلا باُهَولا امالا ةادح

 ضعي لع ىرتفاق «ةرهاظلا ىلاغقأ ىف ًانعطَم َدِجَي نأ َرِجَع امل ؛كلذ ناطِيّقلا
 . 7(هل رفغَي ىلاعت هللاف كلذب مهّربخأو ءرهزألا عماج يف اهب رادو «تاملك

 عيمج ىلع يتقفش ةرثك : َيَلَع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو» : هلوق *

 يف ىفشأو ؛يرمأ يلو ضرمل ضرمأ امبر ينأ ىتح مهرومأ ةالوو «نيملسملا

 موي لك يف مهطوحأ يننأ مهرومأ ةالوو نيملسملا ىلع يتقفش نمو «هئافش تقو
 «كلذ ىلع ةقّلعملا تافآلا مهنع عقدي امم تايآلاو رابخألا يف درو امب ةليلو
 وأ اهتقو لبق عطقنت اهنأ نم ًافوخ ؛لينلا ةدايز مايأ مهروسج طوحأ ينأ ىتح
 نم مهَعَورُز طوحأ كلذكو ءاهضعب وأ مهيض و |رأ ّيِر سانلا مدعيف ةاصعلا اهعطقي

 وحنو هِّبَح دادتشا دعب عرّرلا ٌقرحَي يذلا رطملا لوزنو رأفلاو فايُهلاو ةدوُدلا
 ةهلاوتةركلا نع اهويع  تاراربهسلاو هكا رشلا ه1 طوحا قلد فكنا
 0 ؛مهتيناوحو مهرود ظوحأو ءُنماَّنلا رسخيف ّرهّزلا ظقسُي هّنأل ؛نيِديِدَّشلا
 الخأ مظعأ نم قلخلا اذه و... تكيع اح اًويف ا صوصللا قربت نأ

 0 الإ اهارقو رصم يف يناوخإ نم ًالعاف هل َرأ ملو (ةيفوصلا) ءارقفلا

 لهحي نم ةمالع نم و.. . طقف هب ذولي نم ٌمه وأ هسفن ّمه لمحي امّنإ مهُيِلاَعو
 ريغ الو ًابايث هل رُخبي الو ءكحضي الو ءمهمومُه َماّيَأ رطفي ال نأ نيملسملا ّمه

 وأ هدالوأ ٌرعأ ٍتوم موي ةميظعلا ةبيصملا بحاص ٍلاحك هّلاح نوكي لب ؛كلذ

 (""«هتيالو نِم هلزع وأ «هناوخإ

 بصانم نم ءيشل يبلط مدع : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا َّنَم اممو» : هلوق *

 يف دهزلا بحأ ىلاعت هللا دمحب لزأ ملف «يسفن ىلع ُتيعو نيح نم ايندلا

 ىف ةقالغ ىلاعت هللا نحب ىل'نسيلف....ىلاعت هلا: نم اماهلإ اهتاوهشو اينذلا

 ًائيش ٌدحأ ينم بلطي ال كلذلو ءالعو لج يبرب لاغتشالا نع ينقوعت نيرادلا
 . "”«هنم ٌعرَّشلا ينعنمي نأ الإ هايإ هّبيطعأ الإ

 ٠٠١ 44ص :قباسلا عجرملا ()
 .7١؟8ص :قباسلا عجرملا 00
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 2 7 م مم و
 لوص ملِع مح ىل لوصول 1 ١ || صال دصاَقَم ا صولا ٌءاَهنِم :

 نظل ءوس ىلإ يتردابم مدع : َيلَع هب ىلاعتو كرابت هللا َّنَم اممو» :هلوق *
 ٌّنظلا َّنأل كلذو ءمهتاروع نِم هّتقّقحت امل يرتس ةرثكو «نيملسملا نم ٍدحأب
 هدابعب ّنظلا ّنسحأ ًادبع ةرخآلا يف ىلاعت ُهللا ذَخاْوُي الو... . ثيدحلا ٌبذكأ

 . ")(ههب نَّطلا ءاسأ نَم ذياَوُي امَّنِإ «نينمؤملا

 يتمحازم مدع يرغص نم َيِلَع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو» :هلوق *

 هملع ةرثكل ؛ينم اهب ىلوأ وه نم ناك نإ امّيس ال .ةيويند ةساير هيف ءيش ىلع
 سانلل بطخأ تنك اذإو طق ةسايرلا يف ينمحازي نم عزانأ الف.. ًالثم هعرو وأ

 نوكي نأ ديري صخش ينءاج و.. مهظعأ وأ ءملعلا مهسّردأ وأ ءمهب يلصأ وأ

 «صالخإلا يف يسفن ماهّنا عم ردص حارشناب هل هّثكّرت كلذل ّلهأ وهو يناكم

 طرشب ال ءوه ثيح نم نيّدلا راعش ةماقإ وه امّْنِإ نيقِداّصلا ّدوصقم َّنأل كلذو
 كلذ اّنم بلطي نم اَنَعَّزان ىتمو «ّيعرش قيرطب الإ كلذل نيلعافلا مه اونوكي نأ

 قدّصلا مدق يف انل سيّلو «ةسايٌّرلل نوّبحم نحنف يعرّشلا هقيرطب هكرتن ملو

 . 2”«اهانكرت اَنأ.. . . انْمعَز يتلا اينُدلل نوُّبحم نحن لب ءٌبيصن

 ةقسفل يحانج ضفخ :ّىلَع هب ىلاعتو كرابت هللا َّنَم اًمِمو» :هلوق *

 نم الإ مهنم ًادحأ يسفن يف رقتحأالو ةمّلظلاو نيرماقملاو نيَشاّمَحلاكتيملسملا
 يلْثِم ىَّلَصو أّضوتو هنم عزن اذإف ءطقف هب سّبلَتلا نيح مومذملا لمعلا هكللو كييخ

 نادم )١١(1[: «ةبوتلا يف] ىلاعت هلو كلذ ليلدو «مدنو هنم بات هنأ ىلع 00

 رتل ِتَبآلا ُلَضَفْتَو نِبَيلأ يف كنون َءرَكَرلأ انتاو ةركصلا اوُماَقَأَو أُباَت
 , 770 نوملعي

 اذإ ءارمألل ّبدألا يميلعت : َيلَع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو» :هلوق *

 ؛رمحألا تيربكلا نم ٌرعأ مهل حصانلا نإف ءَيلَع كلذ نّيعت دنع مهب ٌتعمتجا

 هلارتكا مدعل وأ ءمهّرش نم ًافوخ وأ مهل َةبيه مهَحّصني نأ يحتسي سانلا بلاغو

 ا .١75ص :قباسلا عجرملا )١(

 .١١7ص :قباسلا عجرملا (0)

 ١ .؟590ص :قالخألاو نئملا فئاطل «*)
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 قبح 3 .: قينارعشلا  فاهزلا نبع مامإلا اح ةّيصخشلا ئنارعشلا باهولا امإلا 5

 ىلع ينسلجأو «يطبإ تحت نِم يندضعو ةميخلا جراخ نِم يناّقلت (ه٠96 )
 اهب انل اولسرأف جئاوحلا نم مكل نكي امهم :يل لاقو «ينود وه َسَلَجو هشارف

 ءارقفلل سيل :هل ٌتلقف «ناطلسلا نم كانه انبرقل مكل اًهِضقن لوبنطسإ يف ًةقرو

 اح'متنأ مكل ناك نإ نكلو «ةجاح ةالولا دنع ىلاعت هللا دمحب (ةيفوصلا)

 متنأ هللا رفغتسأ :لاق مث ءاّيلم قرطأف ءاهيف مكل ىلاعت هللا لأسن اهب انوملعأف

 نأل ؛مكعم ٌباوَّصلا ناكف ءهدينع نضعتي انقلعت نخلو ءىلاعت قحلاب متقلعت

 لك ثتوكلم هديب ىلاعت نفبلا
 ا

 يا ياي حلا مدع : َىلَع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اًمِمو» :هلوق *

 نأ ولو ؛ماودلا ىلع ًادوهشم يلهج لزي مل لب قتامزلا ةاملع ةلمج.نم ةودعم

 ينثّدحت ال رانيد فلأب دحاو لك رصم يف حالصلاو ملعلا لهأل مَسَر ناطلسلا

 ىلاعتو كرابت دا من رعا نوواطلا اذهو .ًائيش كلذ نم ينوطعي مهّنأب يسفن

 اذإو «ءاملعلا نِم انسل نحن :مهّدحأ لوقيف هيف ُلَعَفَتُم هيعّدي نَم بلاغو ؛ّىلع
 هّلْعفف .ظيغلا نم رّيمتو ءرّدكت ًائيش هوطعُي ملف ًالام ءاملعلا ىلع ُناطلَّسلا قّرف

 ."”(هاوعد فِلاخُي اذه

 ءيدَي لّبقي نَّمِم عبطلاب يترفن : ّيلَع هب ىلاعتو كرابت هللا َّنَم اًمِمو» :هلوق *
 رهزألا عماجلا نم تجرخ اذإ بابلا ىلإ يعم يسمي وأ «لفاحملا يف امّيس ال

 ملو «يل مقي ملو يدي لثقي مل نك بحا ىلا انك ع ىعرش يفرك 01 دا

 « يببسب قزمتت نأ ةدسحلا نايدأ ىلع ًافوخ كلذ لك « ينذقتعي م قمم سو

 ٌّنطلا ءوس يف اوعقوو , مهبولقب ةرولكت مهناسلب يّشَح يف اومّلكتي مل نإ مهل

 يف اوعقي مل امّرل عم شدي مو ءيدي لّبقي مل ًادحأ 0 «يببسب اومثأف

 تلام امبرف «لفاحملا يف اهمّظعي نم بحت سفّنلا نإف ًاضيأو ,ءكلذ نم ءيش

 .798ص :قباسلا عجرملا 7
 ."ءالص :قباسلا عجرملا (1)



 ٍلوُصَألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصُؤلا جان 00

 ىلع ةزانجلا ةالص يف َناسنإلا سانلا مّدق امّبرو ءاهبحاص تكلهأف كلذ ىلإ

 . '"”(ةمايقلا هومَّدَق يذلا ىلع تماقف هنارقأ نم دحأ

 :لوقيو ةزانجلا ىلع ةالّصلل هَمّيدقَت ديري نّمم ٌرذتعَي 5 َينارعَّشلا ناكو

 اناس ل ؟ىفاكجلا [لاغ ةووضخ يذلا كانوعألا ناسف ةاعاؤم كللذ ركذ

 . "”«اهيف مّدقَّتلا ىلع نولتاقتي سفنألا باحصأ ََنإف «رباكألا زئانج يف ُلاحلا

 فّرحلا لهأل يماركإ ةرثك : َىلَع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اًمِمو» :هلوق *

 مهلاعفأ ءاردزا يدارمو «ّييعرش قيرطب الإ مهنم دحأل يئاردزا مدعو «ةعفاّنلا

 فيلكتلا ثيح نم دبعلل لعفلا ةبسن هجوب ظونم ّمّذلاو ّدمحلا ّنأل ؛ مهتاوذ ال

 :موثلا يف ْةكَك هلوق ىلإ رظناو «ىلاعتو كرابت هل اقل كلذ, نوك ثيحانم ال
 .؟©«اهتاذ ال اهتَّمِص اَِإ َِك هركي ملف "”(اهحيبر ُهركأ ٌةرجش اهّنإ»

 دعب ينباتغا نَم لك ةحماسم :َيِلَع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو» :هلوق *

 امنإو «هملعي هللاف هملعأ مل نإو ينأل ؛ هّثبيِغ ينغلبت ملو «يتايح يف وأ «يتوم
 يدل تتش سانلا سعب تغمس قنأل هركذلاب قوم د حب يباتعا نحت
 وفع الو 0 هل هتّمذ ةءارب تّيملا كلذ نم رّوصتي يقب امو «هتوم لعب

 كّرابت ٌقحلاو «ةمايقلا موي ىلإ ًةلوغشم هُئَّمذ ٌريصتف «ةمايقلا موي الإ حفص الو

 للاخت علا حلاضي  تحارا «هتسخ هعيراع رح [هعزرقاووبع دركي قلاع
 0 هدابع نيب

 ينادان نمم يرّدكت مدع : َىلَع هب ىلاعتو كرابت هللا َّنَم اممو» :هلوق *

 لعل قلو رمش وأ (ةواسلاو ةعاشلا نأ ههنقللا وأ ةنكلا قعد وسما

 تاقلال :فةقي فحنلا قدما وهارد اكعد ديلا هتان اسأل: ةادن“أب

 )١( :قباسلا عجرملا ص5١١.

 .6١4ص :قباسلا عجرملا (5)

 .(018) مقر :هحيحص يف ملسم هجرخأ (0)

 .72١4ص :قالخألاو نئملا فئاطل (5)
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 4 0 ةّيصخّشلا ِتنارعّشلا باّمَولا ٍدبَع مامإلا ٌةايح

 . . . ساّنلا نم اهُلبقَي نَم َلقو ءِديعب ليوأتب الإ ٌبذكلا اهلَكَد امّبر اهّنِإَف ىلا
 جارس اي ءَنيَّدلا رون اي ءَنيّدلا نمش اي: ل يان[ وشي حرفي نم ينغُي اذامو
 محن نم ًةمحف نوكي هّنأ ىلاعتو كرابت هللا ملع يف قبَس نوكي دقو ءْنيّدلا

 ا ١

 َينارعّشلا مامإلا قالخأ يف ةضيرعلا طوطخلا ٌّمهأل ضرعلا اذه دعبو

 :لوقأ نأ عيطتسأ

 ورا منع ةدحاو يدل ةليرف ةيقذاخا ةنيزدنم ع اضا قدي لمت هلك لإ

 اهّنأل ؛ًاثيدحو ًاميدق «نيملسملا ٌءاملع اهّمّرع يتلا ةيقالخألا سرادملا ٌمهأو

 مَن نمو ءاهتالكشمو ءاهَتاّيئزجو اهقئاقدب ةّيقالخألا ٍرومألا ٌعيمج ُتشقان
 ءاهيلع علطا نَم لك اهمهفتي ةباذَج ةقّيش تارابعبو «ةطّسبم ةلهس ةقيرطب اهْنَضرَع
 .ةيقالخألاو ةينيدلا ةفاقثلا نم ةجرد ىندأ هدنع ولو

 «ةبيرغلاو ةردانلا ةلضافلا قالخألا هذه نم هتركذ يذلا ردقلا اذه يفو

 يف يرذعو «ٌتلطأ يّلعلو «ةيافك ُينارعشلا اهب قّلخت يتلا ةديمحلا تافصلاو
 مامإلا اذه ةيصخش يف ةيقالخألا ةيحاّنلا ىلع فّرعّتلا ةرورض وه امّنإ ةلاطإلا
 ىدان يتلا ةيحالصإلا هتلاسرو هتيصخش نم ىربكلا ةيحانلا لّْثمُت يتلاو «ليلجلا

 .هتافّلؤمو هبتك نم ًارفاو ًابيصن تذخأ يتلاو ءاهب

 هلو ه0 ه2
 6نعح تن» 5ن»

 .598ص :قباسلا عجرملا 00
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 : ةكملعلا ىنارعشلا باّهَولا امإلا ٌةايح 8 8 3 1 0-4

 لّوألا ٌتثحبملا

 هلأ نم ةرهاّقلا ىلإ هّتّلحرو ملعلل َينارعّشلا مامإلا ُبَلَط

 يف أشَن هّنأ ةّيصخّشلا َينارعّشلا مامإلا ةايح نم لّوألا ثَبَملا يف انعم ّرم

 يِناَمَت نبا وهو هدلاو ةايح يف اهيف مّيركلا نآرقلا ظفحو ةرعش يبأ ةيقاس هدلب

 رداقلا دبع خيشلا هيخأ دي ىلع ةيعرّشلا مولعلا نوتم ضعب ًاضيأ ظفحو «تاونس
 . "055 ينارعشلا

 ماقأو «(ه١١9 ) ةئامعستو ةرشع ىدحإ ةنس ةرهاقلا ىلإ لقتنا كلذ دعب مث

 هناحبس هلل ةدابعلاو ملعلا بلط ىلع ًالبقُم ءيرمّعلا سابعلا يبأ عماج يف
 ىلإ هروضح حيرات انيلع ٌصقيل َينارعّشلا مامإلل انه ٌتيدحلا ُكّرتأو «ىلاعتو
 «ةئمعستو ةرشع ىدحإ ةنس (ةرهاقلا) رصم ىلإ يئيجُم ناك» :لوقيف «ةرهاقلا

 «يرمغلا ساّبعلا يبأ يدِّيَس عماج يف تمقأف «ةنس ةرشع اتنثا كاذ ذإ يرمعو

 لكآ «مهنم ٌدحاو يّنأك مهنيب ٌثنكف ءهدالوأو عماجلا خيش ّيلع ىلاعت هللا َنَّنحو

 ٌتمقأف «ىلاعت هللا الإ نع مهيِزاجُي الف «نوسبلي اّمِم ٌسبلَأو «نولكأي امم
 ."”«خايشألا ىلع اهُتللحو اهِتالآو ةّيعرَّشلا بتكلا ّنوتم ٌتظفح ىَّنح مهّدنع

 ىَرُي نكي ملف «ملعلا بلط يف هتايح نم ةقيقد لك مانتغا ىلع ًاصيرح ناكو
 ىلإ ًالَّوأ هجّنَي ملعلل هبلط ءانثأ يف ناكو «ًالئاسوأ ًايِغِصُم وأ ًاخسان وأ ًاتراق الإ

 هنم اهباهذ مدعو «نهذلا يف اهئاقب ىلإ ىعدأ ةَّداملا ظفح ْنأل ؛ةرشابم ظفحلا

 باتك :اهنم نوتم ًهدع ظفحف ««َنونفلا راح َنوُثملا ظفح نَم» :ءاملعلا لاق امكو
 ءوحنلا يف ِكلام نبا ةّيفلأ مث ءٌيعفاّشلا هقفلا يف يوونلا مامإلل نيبلاطلا جاهنم

 نيدلا جات مامإلل هقفلا لوصأ يف عماوجلا عمج مث .””ماشه نبال حيضوّنلا مث

 .ةساردلا هذه نم "5 ص :رظني )00

 .*7ض :قالخألاو ننملا فئاطل ()

 نيدلا لامج ةمالعلل حيضوتلاب رهتشا مث ؛كلام نبا ةيفلأ ىلإ كلاسملا حضوأ همساو
 فشك :رظني .(هال57) ةنس ىفوتملا يوحنلا ماشه نباب فورعملا فسوي نب هللا دبع
 .1554 /١ج :نونظلا
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 مَن «2"'حاتفملا صيخلت مث ؛ثيدحلا حلطصم يف يقارعلا ةيفلأ مث ؛يكبسلا
 نم كلذ ريغو ."”ماشه نبا دعاوق مث «"”تاءارقلا ملع يف ةيبطاشلا

 ءاهل هظفح ةدوج نم نآرقلاك اهِتاهباشتم فرعي راص ىتح اهظفحف «تارصتخملا

 هنوكل ؛نيبلاطلا ةضور رصتخم ؟؟”ضوّرلا باتك ظفح ىلإ هُنَّمِه ثعفترا مث
 «بئاغلا ىلع ءاضقلا باب ىلإ هنم ظفحف يعفاشلا بهذملا يف باتك عمجأ

 خياشم ىلع نوتملا كلت نم هظفح ام ضَرَع مث ةرم ةئم نم رثكأ هّيقاب علاطو
 ًاضيأ اهَحرش ضّرَعو نوتملا كلت حرش َّمث «لمعلاو ملعلا نيب نيعماجلا هرصع
 . ”هوهيلع اهضرع نيذلا خياشملا ىلع

 هئاملع ىلع ملعلا ىّقلتيو ءرهزألا عماجلا ىلإ دّدرتي ءانثألا هذه يف ناكو
 عماجب بيطخلاو يتفملا "”يدونامَّسلا نيدلا سمش خيشلا ىلع أرقف .ءاّلجألا

 فورعملا يعفاشلا ينيوزقلا نيدلا لالج مامإلا خيشلل :نايبلاو يناعملا يف حاتفملا صيخلت )١(

 . 577 /١ج :نونظلا فشك .روهشم نتم وهو (هالا”4) ةنس ىفوتملا قشمد بيطخب

 ةديصقلا يهو :يناثملا عبسلل عبسلا تاءارقلا يف يناهتلا هجوو ينامألا زرح :اهمساو (0)

 :ةنس ةرهاقلاب ىفوتملا «ريرضلا يبطاشلا مساقلا دمحم يبأ خيشلل ةيبطاشلاب ةروهشملا

 .١/5477ج :نونظلا فشك .ًاتيب )/1١0( :اهتايبأو (ه595)

 (هال57) :ةنس ىفوتملا «يوحنلا ماشه نبا مامإلل بارعإلا دعاوق نع بارعإلا :همساو (9)

 .١/75١ج :نونظلا فشك .بارعإلا دعاوقب روهشم رصتخم وهو

 نيدلا فرشل :- ضورلا يأ وهو يوونلا مامإلل عورفلا يف ةضورلا رصتخم ضورلا (54)
 .(ه11) ةنس :ىفوتملا «يعفاشلا ينميلا يرقملا نباب :فورعملا ركب يبأ نب ليعامسإ

 ١ .١/419ج :نونظلا فشك

 :بهذلا تارذش ؛١5و 4ص :بابلألا يلوأ ةركذت 259 /”ج :ةيردلا بكاوكلا :رظني (0)

 اهل هحرشو ءنوتملا هذهل هظفحو ةرهاقلا ىلإ هتلحر نع ٌيِنارعَّشلا ثّدحت دقو .”77/8ج

 .59- 58ص :ننملا فئاطل يف هرصع خياشم ىلع اهل هحرش هضرعو

 «رهزألا عماجب بيطخلاو يتفملا «يعفاشلا يدونامسلا نيدلا سمش ثّدحملا خيشلا :وه (5)

 ؛لايعلا ىلع هقفني ناك امنإو «ةينيدلا هفئاظو مولعم نم لكأي ال «ًادهاز ًاعرو ًاملاع ناك

 يتفي لزي ملف «ىربكلا ةلحملا ىلإ لقتنا مث «ةليوط ةدم ىوتفلا يف ةساترلا هيلإ تهتنا
 :ينارعشلل ىرغصلا تاقبطلا :رظني .(ه١97) ةنس تام نأ ىلإ اهب ملعلا يف سرديو

 .17١/85ج :ةرئاسلا بكاوكلا :550 49ص
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 ًاضيأ أرق امك «هلكك تام مث يلحملل نيبلاطلا جاهنم حرش نم فصّنلا ىلإ رهزألا

 عماجب مامإلا ريرّضلا ّيروهنّسلا نيَّدلا رون خيشلا ةمالعلا مامإلا خيشلا ىلع

 حرشو «ةّيموُرجآلل همظن اهنمو ءبهذلا روذش حرش :اهنم بتك ًةَّدع رهزألا

 .'”كلذ ريغو «ةيفلألا حرشو اهل همظن

 هُحيش اهُميقي ناك يتلا ِةلَكب َيِبَّنلا ىلع ةالّصلا سلاجم ًاضيأ رضحي ناكو

 هدف ىتوشلا عبشلا حا دقو رمزألا مماجلا ىف "'”يوكلا نلعتلاب ثواعلا
 لُمكو ّمَت دق ِهّرْمأ ىأر اّمَل هنإ مث تاونس سمح ةدمل هسلجم رضحف ءهافطصاو

 ىلع ةالصلل ًاسلجُم ميقي نأب  ينوُشلا َخيَّشلا ينعي هيلع راشأ يرمغلا عماج يف
 هرضَحو .ينوشلا ْخِيَّشلا دارأ امك ٌرمألا راص ًالعفو .يرمغلا عماج يف ِلي يبنلا

 الا م لا

 ماع رشع ةعبس يلاوحب رّدقُت ةليوط يرمغلا عماج يف هتماقإ ةدم تناكو
 «هترسأ نمو همامإ نم ةمّيرك ةيانع لك عماجلا اذه يف َيِنارعّشلا ٌمامإلا دجَو دقو
 ىلاعت هللا َنّنَح١ :لاق نيح مهَّمصَو امك اوناكف «مهتيب لبق مهرودص هل اوُحَسفَأف
 .نولكأي امم لكآ «مهنم ٌدحاو يّنأك مهتيب ٌتنكف هّدالوأو عماجلا خيش ّىلع

 ٌتظفح ىَّنح مهدنع ُتمقأف ىلاعت ُهللا الإ نع مهيزاجُي الف «نوسبلي امم سبلأو

 . ”خايشألا ىلع اهُتلَدَحو ءاهتالآو ةّيعرّشلا بتكلا َنوتم
 :ةرتفلا هذه يف مهنع ذخأ نيذلا خايشألا ءالؤه ةلمج نمو

 هيلع ىّقلت نم لوأ وهو“'يرْمَعلا عماجب ثّدحملاو مامإلا نيدلا نيمأ خيشلا

 ةّيملعلا ينارعّشلا باّمَولا دبع مامإلا ٌةايح

 .الا1و الا ص :قالخألاو ننملا فئاطل :رظني )١(

 .ىلاعت هللا ءاش نإ كولسلاو ملعلا يف ينارعشلا خياشم نع مالكلا يف هتمجرت يتأت فوس (')

 ١/ :ط «ةرهاقلا «بادآلا ةبتكم :رشن 8٠١ /7ج :ينارعشلا مامإلل ىربكلا تاقبطلا :رظني 00

 .67١ص :بابلألا ىلوأ ةركذت «دومحم نسح نمحرلا دبع : قيقحت مد

 .5١/9١١ج :ةيقيفوتلا ططخلا 0
 .51/ص :قالخألاو ننملا فئاطل ()

 خيشلا «يفوصلا يوحنلا يلوصألا ئرقملا هيقفلا ثدحملا ةمالعلا ملاعلا مامإلا خيشلا :وه 00
 - اميف هعيضي ال ظوفحم هتقو «ةدابعلا ريثك ناك «ةرهاقلاب يرمغلا عماجب مامإلا نيدلا نيمأ



 سمّش ةمالعلا خيشلاو «"'”اهريغو وحنلاو لوصألاو ريسفتلاو ثيدحلاو هقفلا

 دقو «ثاحبألل ًاقّقحم ًايوحَن ًايلوصأ ءًايفوص ًاهيقف ناك يذلا "”ىلخاوّدلا نيدلا

 0 از سلا و صل نا قفلا يلي قلع دلت
 هل تثدحف «ةدابعلاو ملعلا ليصحت نيب حواري عماجلا اذه لالظ يف ماقأف

 يحورلا هلبقتسم مسر يف ربكألا رثألا اهل ناك يتلا «ةميركلا ةَّيحوُرلا تاضويُفلا
 ىلاعت هللا ركذبو ملعلاب رماعلا عماجلا اذه يف وهو فّلأو ؛2*”رهازلا يملعلا
 ةمئألا لاوقأ نيب هيف قفو يذلا نراقملا هقفلا يف ىربكلا نازيملا مّيقلا هباتك

 اذهو ةيمالسإلا ةعيرشلا نيع نع جرخت ال لاوقألا كلت نأ هيف نِّيب «نيدهتجملا
 نع هذخأ يذلا ةيرِضححلا نازيملا هباتكل عيسوّنلاو حرّشلا ةباثمب ٌدَعُي باتكلا
 وهو «يرمغلا عماجلا يف هتماقإ ءانثأ يف هل اهآر ةيؤر يف مالَّسلا هيلع رضخلا

 , املا هناك وع ةركشم ةوون

 نيَروُسلا نيب ةنئاكلا  دنوُ َّمأ ةسردم ىلإ لقتناو ءيرمغلا عماج كرت مْ
 ًةديدج ًةلحرم أَدبيل «(ه٠917 ) ةنس بيرقّتلا هجو ىلع كلذ ناكو  ةرهاقلا يف
 هتلاسرل هَّسفن ْعّرفُي نأ عيطتسي ئداه ناكم يف ماقملا هب ٌرقتسا دقف «هتايح نِم

 و

 ٍلوُصألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصُولا ٌجاَهْنِم

 :ةنس هنآك يفوت «هلثم رصمب نوعماسلا عمس ام توصب عبسلا تاءارقلاب أرقي ناكو «هينعي ال -

 .07 ١0ص :ينارعشلا مامولال ىرغصلا تاقبطلا :رظني .اهب نفدو :ةرهاقلا يف (ه0)

 .59ص :قالخألاو ننملا فئاطل «.١0ص :ينارعشلل ىرغصلا تاقبطلا :رظني )١(

 ةيرق يهو لخاود ىلإ ةبسن  يلخاودلا نيدلا سمش ثّدحملا قّقحملا «ةماّلعلا خيشلا :وه (؟)
 ثيدحلا ةءارق يف ةحاصفلاب ًاصوصخم هنآك ناك َيعفاشلا ّيرصملا  ىربكلا ةلحملا نم

 نع ذخأ ملعلا نئازخ نم ناكو .ناسللا ولح «سفنلا ميرك ءريسلاو قئاقرلا بتكو
 «يسابنألا نمحرلا دبع نيزلاو مساق نب سمشلاو ليوطلا لامكلاو فيرش يبأ نب ناهربلا

 ةبرتب نفدو «(ه978) ةنس يفوت «قئالخ هب عفتناو «هريغو يرمغلا عماجب سردو مهريغو
 .,54/7ج :ةرئاسلا بكاوكلا :رظني .رصنلا باب جراخ ؛ةجاجد

 .الا - ١7ص :قالخألاو نئنملا فئاطل :رظني ("9

 مامإ ينارعشلا باهولا دبع ٠”« 79ص :ينارعشلا مامإلاو يمالسإلا فوصتلا :رظني (:)

 .04ص :رشاعلا نرقلا

 . 8ص :ينارعشلا باهولا دبع مامإلل ةيرضخلا نازيملا :رظني (5)



 0 ةّيملعلا ينارَعّشلا باّمَولا دبع مامإلا ٌةايح

 هتيب ُلهأو وه ةسردملا هذهب َماقأف ءاهل هّدوهج سّرَك يتلا ةّيحالصإلا ةَّيميِلعَتلا
 لجو زع هللا ةاضرم ءاغتبا ؛اهيف مّدخَيو ءاهسنكيو ليدانقلا اهب دقوي نينس عبس

 .©نيتئملا وحن اهيف هدنع مهددع غلبو «نيديرملا اهب ىّبرو «مولعم ريغب
 فشك مّيقلا هباتك اهيف هتماقإ ءانثأ فّلأ دقف «ةعفاّنلا هفيلآت فّلؤي اهيف أدبو

 راثآلاب هنَحش دقو ,©"”(ه8975 ) ةنس هضييبت نم ىهتناو «ةّمألا عيمج نع َةّمّعلا
 هلعجَي اّمَم «ةيهقفلا باوبألا عيمَج ىلع هبّنرو «ةرّهطُملا ةّيوَنلا ةّنّسلا نم ةمّيركلا

 .ةيهقفلا بهاذملا ةلدأ يف ًامهم ًاعجرم

 ريثكلا ءاذيإلا ببسب دنوخ مأ ةسردم ىلإ يرمغلا عماج نم لقتنا دق ناكو

 نسحلا يبأ همامإ ملع ريغب يرمغلا عماج لهأ نم ٍةعامج لّبِق نم هل ضّرعت يذلا
 كلت َبولق ٌدسحلا َلكأف ءهّئيص العو هٌركذ رهتشا امدنع ةّصاخو «"””يرمغلا

 رْكّذلا ٌسلاجم ٍروضحل هدنع سلج نم لك نوبرضُي اوراص مِهَّنِإ ىتح «ةعامجلا
 . ؟”اهيلإ لقتنا كلذل ؛عماجلا كلذ يف اهميقُي يتلا

 دنوخ مأ ةسردم ىلإ ًالقتنم ٌتحبصأف» :كلذ نع هك ينارَعّشلا مامإلا لوقي
 نأ دعب  يرمغلا ينعي  نسحلا وبأ خيشلا ناكو «ٌةميظع ٌةحار اهيف لصحف
 يف ولو «ًاعضوم يل رظنا :يل لوقيو «عماجلا نم رجاهأ انأ :يل لوقي ٌتجرخ
 . *”(كوجرخأو كيلع اوبَّرحَت نيذلا ةعامجلا نم ىذألا ةدش نم ؛هيف نكسأ عبَر

 .167ص :بابلألا يلوأ ةركذت )١(

 .77 /؟ج :ينارعشلا مامإلل ةمألا عيمج نع ةمغلا فشك :رظني ()

 يفوصلا يعفاشلا يرصملا يرمغلا دمحأ سابعلا يبأ ىلاعت هللاب فراعلا نب دمحم :وه ()

 رصعلا لهأ نم ًادحأ تيأر ام ةنس نيثالث هدنع ترواج :ينارعشلا مامإلا لاق عرولا حلاصلا

 مهرد الو رانيد هدنعو تيبي ال ناكو «حانجلا ضفخو دهزلاو عضاوتلا يف هتقيرط ىلع

 ةرشاعملا ليمج ناكو هيف ماد ام هتيب يف مدخي ناكو هصيمق ىتح دجو ام لئاسلا يطعيو

 .(ه986) ةنس يفوت ءًالصأ ءيش نم وكشي ال ءالبلل لمحتلا ريثك ناكو رفسلا يف ًاصوصخ
 .774/8ج :بهذلا تارذش ال٠6 -7//1/57ج :ىربكلا ينارعشلا تاقبط :رظنب

 . 187-108 ص :بابلألا يلوأ ةركذت ء٠7/9 -149/7ج : ينارعشلل ىربكلا تاقبطلا :رظني (4)

 .دومحم نسح نمحرلا دبع قيقحتب 76٠. /7ج :ينارعشلل ىربكلا تاقبطلا (©



 ٍلوصالا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوصَولا جاَهْنِم ظل 7 ما امم ىلإ ا 6 5 وو تا. م 8

 عيمج يف ٌرَرَبو «هّتيص العو هّرْكذ رّهّتشاو ءهّمِجَن ٌعِرَب ةسردملا كلت يفو

 حالّصلاو ملعلاب مهيلإ راشُملا رابكلا ءاملعلا نم حبصأو «ةيعرشلا مولعلا

 ءاملعلا ةوفصل َةَلِبِق ٌْتدَع يتلا «ةيدّبعّتلاو ةيمّلِعلا هّسِلاجَم تناك اهيفو «عرولاو

 هيده يف ٌرونلا نوسمتليو «هملع نم نولهنَي ّينارعشلا ىلإ نوتأي نيذلا داّبعلاو
 2( (ج
 . هملك

 رداقلا دبع نيدلا سيم ىضاتلا هل نب درع ءأ ةسردجب هكفاقإ ءانثأ ىقو
 ْخيَّشلا مساب ٌتنرتقا يتلا ٌةروهشملا ةسردملا دعب اميف ٌثحبصأ ًةسردم '”يكمزّرلا

 اهب َّقَحْلَاو «ةدابعلاو ةّئرعملاو ملعلل ًةرانم ثحبصأ ْنأ تبلت مل يتلاو «ٌينارعّشلا

 اهيف هتماقإ دعب دنوخ ّمأ ةسردم َكرّتو هّلايعو وه هيلإ لقتنا دقو ءنكَّسلل ًاناكَم
 0مل ثا

 يف ملعلا ٌسورد َينارعّشلا خيّشلا ةايح لاح يف ةيواَّرلاو ةسردملا هذهب ناكو

 ةّيِعرَّشلا مولعلا تالآ نم اهريغو ؛تاءارقلاو وحنلاو ريسفتلاو ثيدحلاو هقفلا
 ًاراهنو ًاليل ركُذلا سلاجّم اهب ناكو «بدألاو فّوصَّتلا ملع سورد اهب ناكو
 ىوأم تراص دقل لب ءنآرقلا ةءارقو لجو زع هللا ركذب ًةرماع ًامئاد تناكف

 مامإ ىنارعشلا باهولا دبع 075 - ة؟ص : ىنارعشلا مامإلاو يمالسإلا فوصتلا :رظني 2000

 .69ص :رشاعلا نرقلا

 .لوألا ميلس ناطلسلا دهع ةيادب يف ةرهاقلاب ةعلقلا ناويدب باّتكلا سأرو ءيضاقلا :وه (؟)

 .158ص :بابلألا يلوأ ةركذت :رظني

 .098ص :رشاعلا نرقلا مامإ ينارعشلا باهولا دبع «782١ص :بابلألا ةركذت :رظني (9)

 ُميلس ناطلَُّسلا هيلع بضغ يكمزرلا رداقلا دبع يضاقلا َّنأ :وه ةسردملا هذه ءانب ببسو

 ءاج مث «ىفتخاو هسفن ىلع يشخف «لتقلاب هَدّعوتو رتافدلا هنم ذخأو رصم مدق نيح لّوألا

 هل لاقف هل عقو امو هلاح هيلإ ىكشو ءدنوخ مأ ةسردم يف ميقم وهو «ينارعشلا خيشلا ىلإ

 ينارعشلا ٌمامإلا مّلكف ءمعن :لاقف ؟ًادجسم هلل ينبت ةيضقلا هذه كنع هللا جَّرف نإ : خيشلا

 هل ىنبو «خيشلل هدعوب يضاقلا ىَّقوو «هنع افعف رصم يف هب عمتجا نيح ميلس ناطلسلا
 ةيوازو ملعلا ةبلطل ةسردمو «هيف ةبطخلا ةماقإل ًاعماجو «ةالصلل ًادجسم اهب لعجو ةسردملا

 .ءاشعلاو ءادغلاو روطفلا يف (دئاوم) ةطمشأ اهيف مهل لعجو ءارقفلاو نيدباعلاو نيدجهتملل

 .158١ص :بابلألا يلوأ ةركذت :رظني
 قاووب بيمرب يم هن



 د ةّيملعلا يناركشلا باّمَولا دبع مامالا ٌةايَع 4 -َ ا ا 0 و

 لاق ىتح «هيلإ نوتأي نيذلا ةّصاخلا تاجايتحالا يوذو نيمولظملاو ءارقفلل

 «ةئام وحن مهريغو نايمُعلا نم هتيوازب عمتجاو» :هأك يوانملا ٌمامإلا هّذيملت

 ًاليل لحنلا ّيودك يود هتيوازل عّمسُي ناكو ةوسكو ٍةقفن نم مهب موقي ناكف

 . "”(كلذ ريغو «بتكلل علاطمو ءدّجهتمو نآرقلل ئراقو «ركاذ نيب ام او ايكو

 هلط ه0 ه2

 2 0-0 ا ا بم

 ./7 /؟ج :ةيفوصلا ةداسلا مجارت يف ةيردلا بكاوكلا )0(



 ٍلوصألا ملع ِدِصاَمَم ىلإ ٍلوصولا ٌجاَهْنِم ظمأ أ بق آلا اََم ىلإ ١ م 95 ا 8

 يناثلا ثحسبملا

 هنارقأ ضعبو هذيمالتو ٌينارعّشلا مامإلا ٌحويش

 :هُخويَش  ًالوأ

 نيفورعملا ؛ءالجألا هرصع ءاملع نم ريثك ىلع أك ٌييِنارعشلا ٌمامإلا ْذَمْلَ

 ٌيبنلا يده ىلع ريسلاب مهكسمتو مهمازتلاو «مهداقتعا ءافصو مهعروو مهملعب

 دحاو نع فّرعُي ملف «ةمألا هذه نم ُحلاصلا فّلَّسلا هيلع راس ام ىلعو لك

 .ةلالض وأ ةعدب ٌبحاص هنأ مهنم

 دهشت ءهذه انمايأ ىتح اهب ًاعفتنمو «ةيقاب ةيملعلا مهراثآ تلاز امو
 ناكو ءأرق ام ظفحي مث «مهيلع أرقي ناكف يملعلا مدقتلاو غوبنلاب اهباحصأل

 ذملتت نيذلا ءاملعلا ءالؤه ىلع هتاظوفحمل هُحرَش هّبِحاصي وأ ءّطفحلا ِبّقعَي
 يف ةصاخ مهل هلالجإ ىدم نيبو ءهبتك يف هخويش ركذ يف ضافأ دقو ؛مهيلع

 ًاخيش نيسمخ وحن مهّنأب ركَّذو ءىرغُصلاو ىطْسُولاو ىربكلا :ثالثلا هتاقبط
 سمش مامإلا ْحِيَّشلاو ؛يرمغلا عماجب ُثَّدحملاو ُمامإلا نيدلا نيمأ خيشلا :مهنم

 نيّدلا باهش مامإلا خيّشلاو «يدونامّسلا يذلا نتمنا خيشلاو .يلخاوّدلا نيذلا

 سردملا ئحراجلا نيّدلا رون خيّشلاو «يّلحملا نيّدلا رون خيشلاو «يريسملا

 ءرهزألا عماجلاب مامإلا ريرّصلا ّيروهنّسلا نيّدلا رون خيَّشلاو ,يرمغلا عماجب
 ىسيع ْحِيَّشلاو ءيناّصلا نيّدلا لامج ْخيَّشلاو ءيمجعلا يلع اَّلُم خيّشلاو

 يطايمذلا' قيدلا نسبت خيّشلاو «ّيطوريّدلا نيَّدلا سمش ْخيَّشلاو «يئانخألا

 «ينالطسقلا نيَّدلا باهش ْخيّشلا مامإلاو يطويّسلا نيّدلا لالج مامإلاو .ظعاولا

 رون ْخيّشلاو ةرحات نب نيدلا نوت ةماعلا ١ خيّشلاو «ّيبويلقلا نيذدلا حالص خيّشلاو

 «يدنشقلَقلا نيَّدلا ناهرب خيّشلاو «َيِبهَّذلا نيّدلا دعس خيشلاو «ئينومشألا نيّدلا

 نيدلا باهش ْخيَِّشلاو «يراصنألا اًيركز خيَّشلاو «يلبنحلا نيَّدلا باهش خيَّشلاو
 يف بتك ةدع مهيلع أرق ثيح «ريثك مهريغو َيِناَقلْلا ديلا دات يشل يلمرلا

 .نونفلاو مولعلا فلتخم
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 0 ةيملعلا ينارعّشلا باّمَولا دبع مامالا ةايح

 ٌيفَصرِملا يلع نيّدلا رون ْخيَّشلا :نع ّىمالسإلا فّوِصَتلا قرط دعا هنأ انك

 .'""ههريغو صاّرخلا يلع ىلاعت هللاب فراعلا خيّشلاو «َيوانّشلا دّمحم ْخيَِّشلاو

 قزبأ ىلع ليصتتلا نماء وني هللا ءاش نإ حبلا اذه ىف ءوضلا نئلأسو
 1 . 85 َنارعّشلا مامإل امهنع ّدخأ نيد خويّشلا

 0 يعفاّشلا يطويّشلا نمُحّرلا دبع نيدلا لالج ظفاحلا ريبكلا ٌمامإلا ١

 .دمألا ةليوط قلت ٌةذملت نكت مل يطويسلا مامإلا ىلع أك ينارعّشلا ٌةذملت

 عساتلا يف يفوت 05 يطويٌسلا مامإلا ّنأل ؛هل لالجإو بسن ٌةذملت تناك اهنكلو

 ىلإ ٌينارعّشلا خيَّشلا اهيف مدق يتلا ةنّسلا يهو (ه١١9 ) :ةنس لوألا ىدامج نم

 اهيف هيلع ىّقلت ءطقف ةدحاو ةّرمل ناك لب «ًاليوط ِمُدَي مل امهؤاقلف «ةرهاقلا

 عم .همالك نم كلذ مهفي امك «هب ًاكّرَبَت هريغو هقفلا يف ةّيملعلا سورُّدلا ٌضعب
 عيمجب هل هتزاجإب هدلاو عّم ينارعّشلل ةقرو لسرأ يطويّسلا مامإلا نأب ملعلا

 هللا ىلإ انّتودقو انحيش» : هلع 0 «هتافلؤمو هتايورم

 هتزاجإب يدلاو عم ةقرو ّيلإ لسرأ .. لك ّيطويّسلا نيّدلا لالج خيشلا ىلاعت

 «ةدحاو ةّرم هب تعمتجا هتوم 0 امل مث .يتافّلؤمو يتايورم عيمجل
 « ًاكّربت هقفلا يف جاهنملا نم انيشو ةنسلا بتكلا نم ثيداحأ ضعب هيلع تأرقف

 . يل َةالَّصلا ٌترضحُف 0 ل

 : هناك ُيِعْفاَشلا يراصنألا اًيركز مالسإلا خيش ٌمامإلا

 «ًيراصنألا ايركز نب دمحأ نب دّمحُم نب ايركز ةماّلعلا مامإلا خيّشلا وه
 دلب يف رصم يف(ه877 ) ةنس دلُو ءَيعِفاَّشلا ٌيرهزألا يرهاقلا مث «ّيكينّسلا

 نم دحاو ٌريغ هل نذأ «ةرهاقلاب ماقأو نآرقلا ظفحو اهب أشنو .ةكينس :هل لاقي

 ام فّلأو بتك ةدع حرشو رجح نبا مالسإلا ٌحيش :مهنم ءارقإلاو ءاتفإلاب هخوبش

 بكاوكلا ءالا١ 7١ /9ج :ةيردلا بكاوكلا ءال5 - 59ص :قالخألاو ننملا فئاطل :رظني )١(

 . 708/105 /7ج : يزغلل ةرئاسلا

 .باتكلا اذه نم 47ص يف هتمجرت تمدقت ()
 .18- 1١ص :ىرغصلا ينارعشلا تاقبط 7



 ٍلوُصَألا ملع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصُولا ٌجاَهنِم ه0

 ةاضقلا ءاضق بصنم ىلإ يقر نأ ىلإ سرادم ةدع سيردت يلوو «ةرثك ىصحي ال

 ءاتفإلاو ٌسيردتلا ًامزالم 0 ملو ءهّرصب ٌفُك نأ ىلإ يقبو ءريثك عانتما دعب

 اوّلوَتو اوتفأو هتايح يف هتذمالت سّردو ءنوّصحُي ال ٌقئالخ هب عفتناو «تفينصّتلاو

 وحنلاو ثيدحلاو ريسفتلاو هقفلاك مولعلا نمريثك يف فْئَصو «ةعيفرلا ٌبصانملا
 فّوِصََتلا يف هلو ءٌبطلاو قطنملاو عيدبلاو نايبلاو يناعملاو فيرصتلاو ةغللاو

 .ليوطلا عابلا

 رادب عوبطم وهو ؛(يراخبلا حيحص حرش يرابلا ةفحت) :هفيناصت نمو

 ل ل ل «ةيملعلا بتكلا

 جهنمو) «لحفلا نيساي رهام روتكدلا قيقحتب ةيملعلا بتكلا رادب فنا عوبطم

 .اهريغو يعي 5 «ىعفاشلا هقفلا يف (باّلطلا

 اهيف هيلع أرق «ةليوط ايركز مالسإلا خيش ىلع ينارعّشلا ٌةذملت ةدم تناكو

 هرصتخم حرشو «ًالماك ةيريشقلا ةلاسرلا باتكل هحرش اهنم بتكلا نم ريثكلا
 هيع أرقو «ريرحّتلا حرشو ءيّلَحملا لالجلا حرش ىلع هتيشاح عم عماوجلا عمجل

 هل عِلاطُي ناك يراخبلا حيحص ايركز َخيّشلا حرش اّملو «ًالماك يواضيبلا ريسفت
 ينامركلاو يوامربلا حرشو ينيعلا حرشو يرابلا ٌمتف :فيلأّتلا لاح
 . '”هحرش يف هعضي يذلا ىنعملا ذخأي ىتح «ينالطسقلاو

 كلذ يفو ءًاريثك هبتك يف َيِنارعّشلا ٌمامإلا هنع ثّدحت ّلصّتم ذو امهنيب ناكو

 لمعلاو ملعلا يف يخايشأ مظعأ  ايركز خيشلا ينعي  َناكو» :هللك ٌلوقي

 ضعب يف ناكو «ًةعمج تناك اهبيط نم اهّنأكف ةنس نيرشع هُنْمَّزالو «ةبيهلاو
 يدّيس اي :لوقأف ءاوهلا عشت ليّتلا رحب ىلإ انب ٌبهذت اله :يل لوقي تاقوألا
 . ”(يل وعديف «ءاوهلا مش نِم ٌمظعأ يدنع مكُتسلاجم

 تكّنلاو دئاوفلا ينحنميو ءيِتِبَحَم يف غلابي ناك نَّمِمو» :ًاضيأ لوقي ناكو

 م8 و

 )١( ل" :قالخألاو نئملا فئاطل :رظني 7/5.



 عم 1 58 59 0 هَ 4
 طب ' اي يملعلا ينارغشلا باهّول دبع مامإلا ةاي ةّيملعلا ىنارغشلا باهَولا امإلا ةايك

 ٌدوأ ينإ هللاو :يل لوقي ناكو ايركز مالسإلا خيش هعم يبدأ ناكمل ؛مولعلا نم

 . '"”(دحاو سلجم يف مولُعلا نم يدنع ام ٌعيمج كيقسأ ول نأ

 مامإلا ربق نم برقلاب ةفارقلاب نِفُدو «(ه975 ) ةنس ةرهاقلاب هلك يفوت
 . 2ةريهشلا هفاصوأو ةريثكلا ةنيساحمل ؛ًاريثك هيلع ٌناَّثلا نزحو هيو ىعفاشلا

 اهيف َناكف ءّرصم ُتملظأ لذ يفوت اّمَلو» :هتافو نع ٌينارعشلا ٌمامإلا لاق و
 ' «ةَرم هئأر نيعل ىبوطف هيَ سمّشلاك 08 م 00 »

 :(يراخبلا حيحص حراش) دك ينالطسّقلا نيّدلا باهش ظفاحلا مامإلا  ؟

 نب دمحم نب دمحأ نب كلملا دبع نب ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ :وه

 «يمناشلا يينلا تاهش شابغلا ىبأ قرضملا .قئالطتسفلا: :ىلعاوب قع
 (ه١40) ةنس دلو ءديسملا ,ءىرقملا ءهيقفلا «ةلحّرلا ةََبُحلا «ةماّلعلا «مامإلا

 ريغو ةيرزجلاو ةيبطاشلا ظفحو «عبسل هالتو نآرقلا ظفحو ءاهب أشنو رصمب
 ةكمب ملعلا ذخأو (ه895 ) ةنسو (ه845 ) ةنس رواجو «ةرم ريغ جح «كلذ

 مجلا هدنع عمتجيو «هريغو يرمغلا عماجلاب ظِعي ناكو ءاهئاملع نم ةعامج نع
 ءهملكو هملق يف ةداعسلا يطعأف هنأش عفترا ظعولا يف ريظن هل نكي ملو «ريفغلا

 هحرش اهّلجأ نمو «هتايح يف نابكرلا اهب تراس يتلا ةلوبقملا فيناصّنتلا فّنصو

 حنملاب ةيندللا بهاوملا) و «(يراَّشلا داشرإ) ىمسملا يراخبلا حيحص ىلع

 يف ريظن هل سيل عفنلا ريثك عقولا ميظع ءرادقملا ليلج باتك وهو (ةّيدّمحملا

 ريرقتلا نسح هردّقلا ليلج ًانقتم ًاظفاح ءًامامإ ناك هنإف ةلمجلابو «هباب

 .هرصع لهأ ةنيز «فيلأتلاو عمجلا نسح «ةرابعلا غيلب ةراشإلا فيطل «ريرحتلاو

 ىلا ميد ريس اخ ةيتلعا رت: هيلي ىلع ملكت: نول يقل عم

 .98ص :قباسلا عجرملا 00

 تارذش ء1/١1١51١1ج :رفاسلا رونلا ءال9 77ص :ىرغصلا تاقبطلا :رظني 00

 135/46 :بهذلا

 ."4ص :ىرغصلا تاقبطلا 7



 2 7 را مبا اد 1
 ٍلوص ملع عج لص ىلإ ٍلوصولا جاهنم 7 5 1١7 الإ دصاقَم | مول اهنم

 انُحيش» :هنع لاقو .2'”ًاضيأ هل ةيندللا بهاوملا باتك نم ةعطقو «يراخبلا

 اًملو.. .ًاثّدحم ءًاحلاص ءًاملاع ناك يناّلطسَقلا نيَّدلا باهش ٌخيشلا ٌحلاّصلا

 نا عضوم لك ىلع هَعّبنأ نأ للاب ينلأس يراخبلل هحرش ٌتعلاط
 رشع عبرأب نآرقلا أرقي «.. .ًاهجو مهنسحأو ءايندلا يف سانلا دهزأ نم هيلَط
 سانلا طقاستيف بارحملا ىف أرقي ناكو «سانلا يكبي نآرقلاب هئوص ناكو «ةياور

 (ه977 ) ةنس مرحملا باي ةعمجلا ًةليل 5 يفوت ."”"ءاكبلاو عوشخلا نم

 ب96 رويرألا عماجلا نم ايرف نفذوا. ةزهاقلا
 :هللك يعفاشلا يرصملا يلمّرلا نيدلا باهش مامإلا * 

 ةيرق ةلمر ىلإ ةبسن - ٌنئلمّرلا ٌىفونملا «ٌيراصنألا ةزمح نب دمحأ : :وه
 ك

03 

 .ةيهجلا «ٌدقاّتلا ٌةماُلَعلا 000 يدلل ل يل هيد

 2207 تن .سيردتلاو ءاتفإلاب هل نذأ دقو 58 2 هب َمفتناو ا

 َينيِبرَّشلا بيطخلا عّمَجو ' *”يعفاّشلا هقفلا يف دَبُّرلا ةوفص ىلع هحرش : :اهنم

 مامإلاو ءيلمّرلا نيّذلا سمش 7 مايد تاورقوعا دقو ل تراصف «هيواتف

 هيلإ تهتلاو ءمهريغو' ؛َينارعّشلا باّمولا دبع مامإلاو :ةدييرشلا بيطخلا

 الإ هتذمالت مهّلك ةّيعفاَّشلا ٌءاملع َراَص ىّتح ىّرصمب َةَّيعرَّشلا مولعلا يف ٌةسايّرلا

 ناكو .هلوق دنع سانلا فهقوو راطقألا رئاس نم ةلئسألا هيلإ تءاجو رداّتلا

 0 وو مهيحلاصو ءرصم ءاملع عيمج

 .ل7 :قالخألاو نئملا فئاطل :رظني ١١(

 .49ص :ىرغصلا تاقبطلا (؟)
 :بهذلا تارذش «1١٠-1١/١٠ج :رفاسلا روتلا «45ص :ىرغصلا تاقبطلا :رظني (9)

1378-1714 

 (ه844) ةنس ىفوتملا يعفاشلا يلمرلا نيدلا باهش خيشلل يعفاشلا هقفلا يف دبزلا ةوفص (54)

 . 7١9/4 /7ج :نونظلا فشك :رظني

 .715/8ج :بهذلا تارذش « 5١ 09ص :ىرغصلا تاقبطلا :رظني (6)



 5 ملا يناخألا باقولا دبع وامل بع
 ةضورلا :اهنم «يعفاشلا هقفلا بتك نم ٌَريثكلا هيلع معلا كا أرق

 ٌينارعّشلا هركَذ «لدابتم بحو ءلصتم دو امهنيب ناكو ''”اهريغو يوونلا مامإلل

 هيف يفرشأ هرم نهى ردو «ةّبحملا ّدشأ ينبحي هيو ناكو» :لاقف يي

 رابصق تن نلمزلا نسل دعم دبس هلو و وم ادفاع ينداحو « ةئورملا ىلع
 ع0 ل ىلإ ًادعاص خيشلا ءاعد دهشأ انأو ءَنّمؤي هدلوو وعدي خيشلا
 هنو يفوت (""«ضرملا كلذ نم ٌتصلَخ ىتح ينقّراف امف .مزعلاو ةّمهلا ةدش نم

 0 رهزألا يف هيلع اوُلَصَو ء(هوهال) : ةنس ةرخآلا ىدامج لهتسم ةعمجلا موي

 هتبرتب نفدو «هتزانج نِم ٌمظعأ ًةزانج يرمع يف ٌُتيأر امو» :قنارعشلا مامإلا لاق

 يف ءاملعلل ًادارُم هنوكل ؛هتوم موي اهارُقو ٌرصم تملظأو «ناديملا عماج نم ًابيرق

 (*”«بّمذملا لوقت ريرحت

 :(هذا# )870  :هللك تسدقملا ضيرش يبأ نب نيّدلا ناهرب .مامإلا

 «بويأ نب يلع نب ركب يبأ نب دمحم نيدلا رصان ريمألا نب ميهاربإ :وه

 00 0 ا 0 نباب تدرعلا قحنفإ ربأ 0 0

 0 نِم ناك «ىلاعت هللا د قوي اا ةماعلا باّمولا 1 ُمامإلا
 هل ناكو «ًادبأ ةالؤلا نم دحأل دّدرتي ال ناكو «ًاراهنو ًآليل لجو ّرع هللا ىلع

 ةخيشم ميلاعم نم لكأي الو ءاهنم توقتي سدقلاب  نوباص ةعانص - ةنابص

 ةمول هللا ىف فاخي هل .«فورعملاب 1 .«قحلاب ًالاّوق ناكو ءًائيش مالسإلا

 1 00ييال

 .15 1/7 :قالخألاو ننملا فتاطل :رظني (')

 .609ص :ىرغصلا تاقبطلا 0

 .715/8ج :بهذلا تارذش 2.560 ص :ىرغصلا تاقبطلا :رظني 7

 5١. ص :ىرغصلا تاقبطلا 0

 .ةساردلا هذه نم 47 :ةحفصلا يف هتمجرت مدقت (0)
 ."4 ص :ينارعشلا مامإلل ىرغصلا تاقبطلا (5)



 ٍلوص ملِع ح دص ىلإ ٍلوصولا َجاَهْنِم ٍ 8 ١ الا دصاقَم ىلإ ١ َءاَهنم 5 رب ع رت[ 1 / .٠

 :(كلام نبا ةيفلأ حراش) كك َيِعَفاَّشلا نومُشَألا يلع نيّدلا رون ةماّلعلا مامإلا

 ُملاعلا ءٌمامإلا ةيقفلا ُنعفاَّشلا ينومشألا يلع نسحلا وبأ نيّدلا ٌرون وه
 نبا نع تاءارقلا ذخأ ءيلوصألا .؛ءىرقملا ده اَّرلا َعرّولا «ٌحلاََصلا

 هتبحصو «هتمزالم لالخ نم ًاريثك ينارعشلا مامإلا هنم دافتسا دقو .''"يرزجلا

 عرولا ٌحلاّصلا ٌملاعلا ٌمامإلا انُحيش» :لوقي كلذ يفو ءتاونس ثالث ةَّدُّم هل

 هسبلمو هلكأم يف ًافَّشقتم ناك هو يعفاشلا ينومشألا نيدلا رون :ُدِهاَّرلا

 هِظفَل ةوالحو هتمّس نسح نم ةنس تناك اهنأك نينس ثالث وحن ِهُتبِحَص «هشارفو

 عرفو ا هل ا ا .همالك ةّلِقو

 نبا ةيفلأ نم ةعطقو .جاهنملا انك ند ةبطق كلا رعشلا هيلع ار َرَق 0

 ةئامعستلا دعب للك يفوت .«"”لوصألا يف عماوجلا عمجل همظنو ؛كلام
 اال

 هيرجه

 : لاو ©يسُن ٌرِبلا صاّوخلا ٌيلع ىلاعت هنلاب ٌفراعلا خيشلا

 يلع «ءايلوألا رباكأ نيب ةيضرملا ةينسلا لاوحألا بحاص ,مامإلا «خيشلا

 باهولا دبع خيشلا ذاتسأو «ىلاعت هللاب نيفراعلا دحأ ءيِسْلُرُبلا صاوخلا

 روهشملا َىّمألا «هقيرطو همالك ىلع هتافلؤم يف هدامتعا رثكأ يذلا «ينارعشلا

 . قئاقحتلا يف ارشبتم «ةمالعو ةرامأ ةيالولل هيلع ناك صاّرخلاب صاّوخلا نيب

 هبشي ولح رمث) زيّمجلا عيبي هرمأ ءادتبا يف ناكو .هُمالك ّرّذلاو ءهُعالَطا ّرحبلا
 مث «ةنس نيعبرأ تيزلا هيف عيبي ًاناكد حتف مث ء(رمتلا نم عون) ةوجّعلاو (نيتلا

 الو مّلكتَي ال ءالب سانلاب لزن اذإ ناك تام ىتح صوُخلا رفضي راصو «كرت

 )١( :بهذلا تارذش .57”ص :ىرغصلا تاقبطلا :رظني ج١1196/8.

 )( 57ص :ىرغصلا تاقبطلا .

 ا/ل"ثص :قالخألاو ننملا فئاطل :رظني (9)

 ل نونظلا فشك (5)

 .ةيبرعلا رصم ةيروهمج يف طايمد ندم ىدحإ سُلُرُب ةنيدم ىلإ ةبسن )0(



 ها ةّيملعلا يناركّشلا باّمَولا دبع مامالا ٌةايع

 كلذ عمو بتكي الو ءأرقي ال ًايّمأ ناك .فشكني ىّتح ماني الو برشي الو لكأي

 هيف ٌرّيحت ًاسيفن ًامالك ةفّرشملا ةنسلاو «ميظعلا نآرقلا فراعم ىلع ملكتي ناك

 , لا

 نيّدلا رصان خيشلاك رصم ءاملع ءذلجلأ نم ةعاَمج همالكلو هل نِعْذي ناكو

 «ّيحوتفلا نيّدلا باهش ةاضقلا يضاقو ءيلمّرلا نيدلا باهش خيشلاو «يناّقللا

 رك هنكاك هحش ناكر

 يف حوتُقلا باب جراخ تاكرب َخيَّشلا ةيوازب نفٌدو (ه9178 ) :ةنس للك يموت
 ان نهاقلا

 :هلك (لامعلا زنك باتك بحاص) يدنهلا يقّتُملا مامإلا |

 ماسح نب يقّتملا يلع ىلاعت هللاب فراعلا ءريهّشلا يلولاو حلاصلا ملاعلا

 يف روف ناهربب هك دِلَو «يشرقلا ناخ يضاق نب كلملا دبع يضاقلا نب ؛ نيّدلا

 :ةيردلا بكاوكلا ء/58/7 :ىربكلا تاقبطلا .55ص :قالخألاو ننملا فئاطل :رظني )١(

 .777/8 :بهذلا تارذش «4 7/78

 77١. /؟ج :ةرئاسلا بكاوكلا (5)

 خيشلا عدوأ دقل و 77١. /7؟ج :ةرئاسلا بكاوكلا 777 /8ج :بهذلا تارذش :رظني ()

 يف ةميظعلا لوقنلا هنع لقنو «هتافلؤم يف صاوخلا خيشلا مالك نم ريثكلا تدك ينارعشلا

 هقفلاو هقفلا لوصأ يف ةريثك لوقن هريغو ىربكلا نازيملا باتك يف هنع لقنف «مولعلا ةفاك

 هيلع ىلع لدت ةئيضر ةيملع ثازانعي بتهادنلا نيم قيفوتلاو نايقلاو دايكسألاك ةواقبلا
 ًاضيأ ُيِنارعّشلا فّلأو «بتكي الو أرقي ال ًايمأ ناك هنوك عم «هايإ هللا همّلع يذلا ريزغلا

 يلع يديس ىواتف ىلع صاّوغلا ررد :امهو نمارس هعيش راع امهيف مجرت نيباتك
 (ررّدلاو رهاوجلا) اًنباتك يف هُتْمقر سيفن مالك هل» :هيف لاق يذلا ررّدلاو رهاوجلاو صاّوخلا

 باهش خيشلا يديسك ء ءاملعلا نِم بتك نم َبّجعت ىتح ءاملعلا ٌلوحُم هنع زجعُي باوج لك

 يدّيسو هنإلذ ّيفنحلا يِبَلَّسلا نبا نيَّدلا باهش ْخِبَّشلا يدّيسو ءهيض ّيلبنحلا يحوتُفلا نيّدلا
 : رظني (!َم َيعفاَّشلا يلمّرلا نيَّدلا باهش َخيَّشلاو هيو يكلاملا يناَّقلْلا نيَّدلا رصان خبشلا
 هباتك يف هل مجرتو ؛دومحم نسح نمحرلا دبع :قيقحتب 6١ /71ج :ىربكلا تاقبطلا

 :ىربكلا تاقبطلا :رظني .هلاوقأو هلاوحأ نم ريثكلا ركذو «ةلفاح ةمجرت ىربكلا تاقبطلا
 .الوأل ل68 /"ج



 ٍلوصالا ملع ٍدِصاَمَم ىلإ ٍلوصَولا َجاَهْنِ 3 5-0 لا دصاَمَم ىلإ ١ حاَهنِم 0 00 وع رت د٠. ٍ 1

 مث نمو «ةليوط: ةذم اهب رواجو .ةمركملا ةكم ىلإ لحر .(هه484) 00

 هّنيِص العو هرْكذ عفترا ىَّنح «مارحلا هللا تيب دوفو هدصقي راصو ءاهب رهتش
 نيدباعلا ءاملعلا نم ناكو «ةكمب هترهش فاعضأ اهتاهجو دنهلا يف هترهشو

 ةدابعلا يف داهتجالاو ىوقتلاو / رولا نم معيطع يداج ىلع نيحلاقلا هللا دابعو

 ريغص نيب ام فّلؤم ةئام وحن ةريثك هتافلؤمو «ةمخض هبقانمو «ةَّمج هنساحمو
 .لامعلا دك تانك اهريشأ نه ريكو

 «ٌجحلا ةضيرف ءادأل بهذ امدنع ةمّركملا ةّكم يف َينارعَّشلا ٌمامإلا هب عمتجا
 ةكمب (ه9151/) :ةنس ىف هب ٌتعمتجا «عرَولا حلاّصلا خيّشلا» 00 يف لاقو

 تمصلا ريثك ناكو . هظشلو هي ؛ه5 هتيؤرب تعفتناو جحلل اهب يتماقإ ةدم ةفرشملا

 ريغصلا عماجلا بيترت :اهنم تافلؤم ةدع هل تيأرو :هتعامجو وه ةدابعلاو

 نبا ةياهن ل 0 باوبأ ىلع اهّلك اهَبترَق أ : يطويسلا ظفاحلل

 ءًارطس نيتس ةقرو يف هطخب فحصم ىلع ينعلطأو «ثيدحلا بيرغ يف ريثألا
 هتاكرح لعجا ّمهللا :لاقو «تيبلا لوح تاوعدب يل اعدو «بزح رطس لك

 . (نيمِجاّرلا ممحرأ اي كدنع هرم اهلك ةنانكشو

 هترهشو «دنهلا لهأ رخافمو ءرهدلا تانسح نم أك ناك دقف :ةلمجلابو

 ةكمب (ه915 ) ةنس رحسلا تقو ءاثالثلا ةليل كك يفوت دقو «هتمجرت نع ينغت
 ًةبرت يذاحم لبج حفسب ة ةالعملاب هئفدمو «ةليللا كلت حبص يف نفُدو «ةفّرشملا

 . "”هئ45 ضايع نب ليضفلا مامإلا

 :كأك يمفاّشلا ينوُشلا يلع نيّدلا رون خيّشلا  ه

 ىلع ةالصلا سلجم خيش ءهحالصو هتلالج ىلع عّمجملا «حلاصلا خيشلا

 رصم ىرقو «ماشلاو سدقلاو «ةكم يفو ءرهزألا عماجلا يف مكي هللا لوسر

 ىنوشب دلو ءرصمب هلك يبنلا ىلع ةالصلا سلجم لمع نم لوأ وهو ءاهريغو

 ريغص وهو لي َيِبَنلا ىلع ةالّصلا يف أشنو ءرصم ةيبرغ نم اطنط ةيحانب ةيرق

 :ةويحم قبح نيكرلا دبع قيس للا 4/9 دن: ارفع يرقلا كافرا لنك(
 .785- 781 /١ج رفاسلا رونلا :رظني (؟)



 ا . ةّيملعلا ينا رَعّشلا باّمَولا دبع مامإلا ٌةايك

 تاكقلا لافطألل هءادغ يطعي هرغص يف مانغألاب جوسي ناك امل هنأ ىتح «هدلبب

 دمحأ ديّسلا ماقم ىلإ لقتتنا مث اذ قلل ىلع يعم ادلع اولاعت)» :مهل لوقيو

 ناكف اهّمويو ةعمجلا ليل لكي ىلا ىلع ةالّصلا سلجم هيف ماقأف هنآك يودبلا

 ىلإ جرخي نأ ىلإ حبصلا ةالص نم مث حبصلا ىلإ ءاشعلا نم ةعامج يف سلجي
 ىلإ رصعلا ةالص نم مث ءرصعلا ىلإ ةعمجلا ةالص نم مث ؛ةعمجلا ةالص

 ةيقوقربلا ةبرتلاب ماقأف رصم لخد مث ءةنس نيرشع كلذ ىلع ماقأف «برغملا
 ٌريثك ٌقلخ هيلع عمتجاف هك يِبَّنلا ىلع ةالّصلل رهزألا ىلإ ددرتي ناكو ءءارحصلاب

 مث «ةنس نيثالثو ًاسمخ همّدَحو هَمَّزال ثيح َينارعّشلا باَّمولا دبع ُحيشلا مهنم
 راوس نب رداقلا دبع خيشلا ناكو «لعفف يِرْمَّعلا عماج يف ةالصلا ميقي نأ هل نذأ

 38 3 .«ينوشلا خيشلا مزالف «ءبلطلاو ةراجتلل رصم ىلإ ددرتي يقشمدلا

 رشتناو ءاّيحملاب ةقيرطلا هذه ةيمست ىلع حلطصا مث .ةقيرطلا هذهب قشمد

 نفدو .(ه445 ) :ةنس ةرهاقلاب نك يفوت «قافآلا يف ينوشلا خيشلا ةقي

 . ""ىلاعت هللا امهمحر ينارعشلا باهولا دبع خيشلا هديرم ةيوازب

 :هذيمالت  ًايناث

 ميلاعتلا ٌتبت ةسردم اهيف ةيواز أشنأ دقف «"رْثُك ينارعشلا مامإلا ذيمالت
 ناكف «ةفرعملاو ملعلا بالط نم تائملا هيلإ رظاقتف ؛ةيضوشلا مولعلاو «ةينيدلا

 دجهتمو «ئراقو ء«ركاذ نيب ام ًاراهنو ًاليل لحّنلا ّيودك يود هتيوازل عمسي

 سورد لك َينارعَّشلا خيشلا ىلع اهيف نوّقلتي بالطلا ناكو .«بتكلل علاطمو
 تالا نم اهريغو «تاءارقلاو ءوحنلاو ءريسفتلاو .ءثيدحلاو «هقفلا يف ملعلا

 . ””بدألاو ءفّوصَّنلا ملع ىلإ ةفاضإلاب ةّيعرَّشلا مولعلا

 تارذش ءدومحم نسح نمحرلا دبع قيقحتب 8١١ - /48 /7ج :ىربكلا تاقبطلا :رظني (')

 .57058/8-559ج :بهذلا

 باحصأ نع مالكلا دنع بابلألا يلوأ ةركذت هباتك يف يجيلملا حيشلا مهّمظعم ركذ 00

 5٠١. - 7١7ص :هعابتأو ينارعشلا

 .171ص :بابلألا يلوأ ةركذت ءالا' /"ج :يوانملل ةيردلا بكاوكلا :رظني (7



 لوكا مل نفاخ ننإ: وشلل مايتم ه0

 نيذلا ذيمالّتلا زربأ ىلع ليصفّتلا نم ءيشب - هللا ءاش نإ انه ملكتأسو

 .هنع َملعلا اوُذَخَأ

 : ُيعْفاشلا ٌيوانُملا فوؤّدلا دبع ُتَّدَحُملا ٌريبكلا ُمامإلا ١

 نيزب بّقلملا «نيدباعلا نيز نب يلع نب نيفراعلا جات نب فوؤّرلا دبع :وه
 (ُتبّثلا ةّبحلا ريبكلا مامإلا ءيعفاّشلا ءيرهاقلا يوانملا «يداّدحلا نيدلا

 .ةرئاّسلا فيناصّتلا بحاص «ةودقلا

 لبق نآرقلا ظفحو ءهدلاو رججبِح يف أشنو «.(ه407 ) :ةنس ىف هك دِلُو

 وحنلا يف كلام نبا ةيفلأو ةيعفاشلا نوتم نم اهريغو ''”ةجهبلا ظفح مث هغولب

 ةايح يف هرصع خياشم ىلع كلذ ضَرَعو ةريشلاو ثيدحلا يف يقارعلا يتتيفلأَو
 سمش مامإلاب نفت «ةيبرعلا مولع هدلاو ىلع أرقف ٍلاغتشالا ىلع َلبقأ مث .هدلاو

 َينارعّشلا باّمولا دبع ْخيّشلا نع فُرصُتلا ملع ٌدخأو عرب هبو «يلمّرلا نيّدلا

 فلا تكا ًاعشاخ هلل ًاتناق ءًادباع ء«ًادهاز ءًالضاف ًامامإ هلك ناكو ءهثك

 يف عمتجي مل ام اهماسقأ نيابتو اهعاونأ فالتخا ىلع فراعملاو مولعلا نم ٌعمَج

 ةقيرطلا اهيف كلسف سلاجملا ضعبب ةيعفاّشلا ةبايثلا دّلقتو ءهرّصاع نّمم دحأ

 ةطلاخم نع عطّقناو ءاهنع هّسفن عَفَر مث ءًائيش اهنم لوانتي ال ناكو ةديمحلا

 يلو مث «مولعلا بلاغ يف فنصف فيلأتلا ىلع لبقأو «هلزنم يف لزعناو «سانلا

 هل اوُسدف .هرصع لهأ ٌضعب هدسحف «ةرهاقلا يف ةيحلاصلا ةسردملا سيردت

 اًمَلو ءيوادّتلا ةرثك نم هِيدَّبو هفارطأ يف ضقت كلذ ببسب هيلع ىلاوتف َّمّسلا
 ةريثك ةفيلاتو ءاهرطسيو فيلآّتلا هنم يلمتسُي دّمحم نيّدلا جات هّدلو ٌراص زجع

 ريغصلا عماجلا ىلع هحرشو ءركفلا ةجيتن :هاّمَّس ركفلا ةبخن نتمل هحرش :اهنم
 ًمَسو هرصتخا مث «تاعبط ةدع عوبطم وهو ءريدقلا ضيف هاَّمَس يطويسلا مامإلل

 'يعفاشلا يدرولا رفظم نب رمع نيدلا نيز اهمظن «ةيعفاشلا هقف يف ةموظنم يه :ةجهبلا )١(
 اهنم حورش ةدع اهلو «تيب )000١( يهو ةيدرولا ةجهبلا هامس «(هال44) ةنس ىفوتملا

 .عوبطم وهو .١777/1ج :نونظلا فشك .ةيهبلا ررغلا هامسو يراصنألا ايركز خيشلا حرش

 5 اطع رداقلا دبع دمحم خيشلا : قيقحتب ةيملعلا بتكلا رادب



 0 ةّيملعلا ينارعّشلا باّمَولا دبع مامإلا ٌةايع

 ةلكيرونألا َيِبَّنلا ثيدح نم رهزألا عماجلا باتكو ءًاضيأ عوبطم وهو ريسيتلا
 بَّعو «ريبكلا عماجلا ىلع ةدايزلا نم هيف ام نّيبو ,ثيدح فلأ نيثالث هيف عّمج

 هيف عّمَج قئالخلا ريخ ثيدح يف قئاقحلا زنك باتكو «هتبتر نايبب ثيدح لك
 مجارت يف ةيردلا بكاوكلا ىّمسُملا ىربكلا تاقبطلا باتكو ,ثيدح فالآ ةرشع

 اهبلاغ هتاَمّلْوَمَو ءاراثا ةريضغ ءاملع مظعأ نم وهف ةلمجلابو ةَّيفوُصلا ةداَّملا

 هيلع يّلصو (ه1١٠ ) ةنس رفص نم (77) يف هثلك يفوت ءعّْنلا ةريثك «ةلوادتم
 خيرات يف ليقو ءاهأشنأ يتلا هتيواز بناجب نِفُدو «ةعمجلا موي رهزألا عماجلاب

 . "835 «نامزلا ٌئعفاَش تام» :هتوم

 : لك ينارعّشلا باَّهولا دبع ْحيَّشلا نب نمحّدلا ُدبع ةماّلعلا خيَّشلا  ؟

 ءيرصملا «ينارعّشلادمحأ نب باَّمولا دبع ْخيَِّشلا نب نمحّرلا ٌدبع وه
 «لالخلا َنَّسَح «تاذلا فيطل ناك ءدهازلا دباعلا حلاصلا «ملاعلا ءذاتسألا

 ءهّمع ُدالوأ هيلع ماقف ءهتيوازب هدعب ماق (ه417 ) :ةنس يف هّدلاو تام اّمَّلو

 دبع خيشلا هّمَع ليبس كَّلَس يذلاو ,ءينارعّشلا فيطللا دبع ٌحيشلا مهتمّدقم يفو

 فيطللا ٍدبع عّم هيلع ةيواّرلا ًءارقُف لاَمَف ءلْذَبلاو مّركلا يف َينارعّشلا ٍباّمولا

 دبع َحيَّشلل ٌرمألا ٌرقتساو «تام نأ تيطللا دع تيرا متي نأ مهرمأ داكو

 «ةسردملا كرت هلافطأو هلايع ةرثكلو هنكل ءهل ةيواّزلا ٌرمأ َمظتناو «ةثأ 5 نمحرلا

 ةنس نك يفوت ءًابلاغ ةعمجلا موي الإ ةيوازلا ىلإ يتأي ال راصو ءرخآ ناكم ىلإ

 ."”ةرهاقلا يف ةيرَعّشلا بابب هدلاو ةيوازب نفدو ء(ه١1١٠)

 :ةنأك يكلاملا ٌيبلكلا دمحأ نيّدلا باهش ةماّلعلا مامإلا -

 ا

 هللاب فراعلا خيشلا ةافو دعب رهزألا عماجلاب ِةكَك يبنلا ىلع ةالصلا سلجم خبش

 يلوأ ةركذت 2077 - 570 /؟ج :سراهفلا سرهف «417- 517/7ج :رثألا ةصالخ :رظنب )١(
 .7؟7١3”ص :بابلألا

 :بابلألا يلوأ ةركذت 755 /؟ج :رثألا ةصالخ الا" 177 /8ج :ةيردلا بكاوكلا :رظني 7
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 ٍلوُصَألا ملع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصُؤلا ٌجاَهنِم ل

 يّبرمو «نيئّدحملاو ءاهقفلا ةمّتاخ ةمالعلا ٌمامإلا ,ينوشلا يلع نيدلا رون

 «ةرهاقلا ىلإ هيبأ عم لّوحَت ّمُث ءاهب أشنو ءرصمب طولفنم ةيرق يف دِلُو «نيديرُملا
 دبع مامإلاك نايعألا ءاملعلا مزالو ءهدلاو نع ذخأو نوتم ةدعو نآرقلا ظفحف

 يىلمّرلا دمحم سمّسشلا مامإلاو ,فوصتلا ملع هنع ذخأ يذلا ينارعشلا باهولا

 نم ريفغ ٌعمَج ذخأ هنعو ِهُنبتر ُتَمَسو هتَجرد ْتَلَع ىتح دهتجاو لجو ءامهريغو
 . '”ةفارقلاب نقدو ءرصمب (ه717١٠ ) ةنس هك يفوت «ءالجألا ءاملعلا

 "0125 ظعاولا ٌيدنشقلّقلا هنا دبع نب يزاجح دمحم مامإلا

 ُيئتوْلَحْلا ُيِنارَعَّشلا ءًادلب َيدنْشَقلَقلا هللا دبع نب دّمحم نمحّرلا دبع وبأ :وه

 .ئرقملا ءديسملا ءثّدحملا .مامإلا .ظعاولا يزاجحب ٌريِهَّشلا ءٌةقي

 ظفحو «.هلاخ هاّبرف ريغص وهو هّدلاو تام .(ه4هال ) :ةنس هك دلو «يرصملا

 دبع نب دمحأ نب كمحأ مامإلاك :ءالجألا رصم ءاملع مالعأ نع ذخأو «نآرقلا

 ٌددع غلب .مهريغو يلمّرلا سمّسلا مامإلاو ينارعّشلا مامإلاو ّيطابنّسلا قحلا

 هنمز يف اهريغو رصم خويش ةّماع هنع ذخأو ء.خيش )0١0"7( :وحن هخويش

 مامإلاو «يمجعلا دمحأ باهشلاو «يلبنحلا يقابلا دبعو ؛يلبابلا ظفاحلاك

 عماجلا حرشب ريصّنلا ىلوملا حتف :هتافلؤم نم ءيّكملا يقيّدَّصلا َناّلِع نب دمحم

 ةرمج يبأ نبا رصتخم حرشو .حلطصملا يف يطويّسلا ةيفلأ حرشو ءريغصلا
 .كلذ ريغ «يراخبلا حيحصل

 :هوُبَحاَصو مهّبَحاص نيذلا هباحصأو هْنارقأ ضعب  ًاثلاث

 :هلأك ّيكملا يمتيهلارجح نبا نيّدلا باهش مامإلا ١

 ؛يراصنألا «ّيدعّسلا ءيمتيهلا "”رجح نب يلع نب دمحم نب دمحأ :وه

 .155/1ج :رثألا ةصالخ .174 - 178/54ج :يوانملل ةيردلا بكاوكلا :رظني )١(
 .7175/57ج :نيفراعلا ةيده ١١76 -1١78« /5ج :سراهفلا سرهف :رظني (5)

 .نع الإ ملكتي ال تمصلل ًامزالم ناك هدادجأ دحأ نأ :رجح نباب هتيم 3 ببس يف ليق 2١

 وعلا .كلذب رهتشا مث رجح :اولاقف قطني ال ىقلم رجحب هوهبشف «ةجاح وأ ةرورض

 1 .١/537ج :رفاسلا



 هد ةّيملعلا ينارعّشلا باَّمَولا دبع مامالا ٌةايَح

 هدلب يف (ه6 ) ةنس دلو «سابعلا و «مالسإلا خيش «نيدلا باهش ظفاحلا

 ةنس لقن مث «ريغص وهو هوبأ تامو(رصمب ةيبرغلا ميلقإ نم) متيهلا يبأ ةلحم

 ءاملعب عمتجاف «هرمع نم رشع ةعبارلا يف وهو رهزألا عماجلا ىلإ (ه974 )

 نمو هرغص يف ميظعلا نآرقلا ظفح دق ناكو .ءمهنع ذخأف ءهنس رغص يف رصم

 دبع مامإلا خيشلاو «ءيراصنألا ايركز مالسإلا خيش :مهنع ذخأ نيذلا هخياشم

 مولع يف عربو «مهريغو «يدوهمّسلا نيدلا سمش مامإلاو «يطابنسلا قحلا

 «ضئارفلاو هعورفو هقفلا لوصأو «مالكلا ملعو «ثيدحلاو «ريسفتلاك ةريثك

 نمو ءفّرِصَّنلاو ,ءقطنملاو «نايبلاو ىناعملاو ءفْرَّصلاو ءوحنلاو «باسحلاو

 ىلع ْدَّرلا يف ةقرحملا قعاوّصلا) و «(ةيريصوبلا ةيزمهلا ةديصقلا حرش) :هتافلؤم

 نِم ٌدعُي يذلا (نيبلاّظلا جاهنم حرش جاتحملاةفحت و) «(ةقدنّرلاو عّدبلا لهأ
 يف ميوقلا جهنملا)و ؛(رئابكلا فارتقا نع رجاوَّرلاو) .جاهنملا حورش لضفأ

 .اهريغو «يعفاشلا هقفلا يف ةيمرضحلا ةمدقملا حرش (ميلعّتلا لئاسم

 ءًاماع نيعبرألا ةبارق تماد ةليوط ةبحص 15 َينارعّشلا ٌمامإلا هبحص دقو

 هتيأر امف ةنس نيعبرأ وحن هنو هّتْيحص» :لوقي كلذ يفو ءًارطاع ءانث هيلع ىنثأو
 ًادحأ مجاري مل نآلا ىلإ هرغص نمو «لمعلاو ملعلاب لاغتشالا نع ّضّرعأ طق

 «ةيعرش ةرورضل الإ ةالولا نم دحأ ىلإ دّدرت الو ءايندلا رومأ نم ءيش ىلع

 . '”(ةرخآلاو ايندلا ىف هتاكربب انعفنيو هلضف نم هديزي نأ ىلاعت هللا لأسأف

 (9نييرَبطلا ةبرت يف ةالعملاب نفدو ةكمب (ه974 ) :ةنس لكك 0

 :هلأك ينيب دولا بيطخلا مامإلا -

 نا سمّش ؛ءيعفاّشلا يرهاقلا «َينيبرشلا دّمحم نب دّمحم : :وه

 روثلاو «ةريمعب بّقلملا يسلربلا دمجا خيشلا نع ذخأ «ةمالعلا .مامإلا ؛بيطخلا
 ءسيِردّتلاو ءاتفإلاب هٌُحياشم هزاجأو مهريغو يلمّرلا نيدلا باهش مامإلاو . يلحملا

 .١١١-١١١ص :ىرغصلا تاقبطلا 010
 .777- 564 /١ج :رفاسلا رونلا :رظني )0



 وحال هع هما نإ نوما ماه ها

 رصم ّلهأ عمج أو ءنوّصحُي ال قئالخ هب عفتناو «هخايشأ ةايح يف ىتفأو َسَّردَق

 ريسفت يف (رينملا جارسلا) : اهنم فيناصت ةدع هل «ةدابعلا ةرثكو ؛هحالص ىلع

 .(عاجش يبأ ظافلأ لح يف عانقإلا)و «ةيملعلا بتكلا رادب عوبطم وهو نآرقلا

 . كلذ ريغو (جاتحملا ينغم)و

 ةوؤ بح اهيلالخ انيدب ناك (ةليوط ةبحص بك ٌينارعّشلا مامإلا هّبحص

 ديدعلا يف هلاوقأ نم ريثكلا لقنو «هيلع ينارعّشلا مامإلا ءانث لالخ نم نارهظي

 هباتك يف هل مجرتو «ننملا فئاطلو ةيدّمحملا دوهعلا يف اميس ال هبتك نم

 مِلاعلا ءحلاّصلا خألا» :هيف هلاق اّمِم ناكو ؛ةلفاح ةمجرت ىرغصلا تاقبطلا

 هُتْبَحَص «ه5 َينيبرَّشلا بيطخلا نيّدلا سمّشاراهنو اليل هّبر ةدابع ىلع ليقُملا
 ىلع ىعَس ظق هتيأر امو..هنيد يف هئيشي ًائيش هيلع تيأر ام ؛ةنس نيعبرأ ّوحن

 ام يترايزب يلع َلّضفتو .. . .ةسائر هيف ءيش ىلع الو ءاينّدلا رومأ نم ءيش

 :ةلمجلابو «ًابدأ رعكأ الو.هنم ةرايز تعا ثأر امو. .: ًاددع مل يصخأ ال
 يف انَرّشحَيو هلضف نِم ديزي نأ ىلاعت هّلأسأف «يفينصت نع َّلجَت ةنسحلا هفاصوأف
 :ةنس نابعش )١( سيمخلا موي هلك يفوت .''""نيلماعلا ءاملعلا عم هترمز

 . "”(هوالال )

 :جاتحملا ةياهن باتك بحاص يمعفاشلا يلُمَّرلا نيّدلا سمّش ةمالعلا مامإلا  ؟

 راشلالا وب الرا تريم نيّدلا باهش مامإلا نب دمحم وه

 ريهّشلا «نيّدلا سمش - ةيفونملا يف ةريغص ةيرق ةلمر ىلإ ةبسن  ُنيلمَّرلا ٌيفونُملا
 هبو «نيدلا باهش مامإلا هدلاو عادلا ء«(ه919 ) ةنس دلو هريغَّصلا ٌيعفاّشلاب

 هلا دمحب ًادّمحم ٌتكرت» :هدلاو هنع لاق ىتح «هريغ ىلإ ددرتلا نع ىنغتسا

 خيش نع ًاضيأ ذخأو «(رداّنلا يف الإ هرصع ءاملع نم دحأ ىلإ جاتحَي ال ىلاعت
 ذاكو ,فيرش ىبأ نب نيدلا ناهرب مامإلا خيشلاو «يراصنألا ايركز مالسإلا

 '”ناكو «لمعلاو ملعلاو ءمهفلاو ظفحلا نيب هل ىلاعت هللا عمَج ءمهفلا بيجع

 7 .١١٠١-١١١5ص :ىرغصلا تاقبطلا )١(

 5 :مالعألا .984 /8ج :بهذلا تارذش -٠١١. 44ص :ىرغصلا تاقبطلا :رظني (0)
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 عر 1 2 3 6 و
 : ةّيملعلا ىنارقشلا باهّولا دب امإلا انك

 نرقلا ددجم هنأ ىلإ ءاملعلا نم ةعامج بهذ ىتح «فاصوألا نساحمب ًافوصوم
 جاهنملا حرش ىلإ جاتحملا ةياهن باتك اهرهشأ نم «تافلؤم ةدع فّلأ «رشاعلا

 ,ىواتفلا باتكو نيرخأتملا ةيعفاشلا دنع ىوتفلا بتك مهأ نم وهو «يوونلل
 هئاملعل ىدبأف ء«رهزألا عماجلا يف سيردتلل هدلاو ةافو دعب سلج «كلذ ريغو

 عورفلاو لوصألاو ثيدحلاو ريسفتلا أرقأف «باجعلا بجعلا هدلاو مولع نم

 . "”هدلاو ةذمالت ٌرثكأ هّسرد رضحو ةيلقعلاو ةيلقنلا مولعلا يف عربو وحنلاو
 امهتبحص ركذو «ًادج ًارطاع ءانث هيلع ىنثأو «ينارعّشلا ٌمامإلا هل مَجرَت

 «ًاريغص ًالفط يلمّرلا نيَّدلا سمش خيشلا ناك نيح نم تأدتبا يتلاو ةليوطلا
 مولُعلا ٌبحاص قّقحملا «ةماّلَعلا ,ُملاعلا ءٌمامإلا ٌحيشلا» :"”هنع لاقف
 انِخيَش دَّلَو ءدّمحم يدّيس «ةّيضرملا ٍلامعألاو «ةنسحلا ٍقالخألاو «ةرّرحملا

 انتقو ىلإ يفتك ىلع هّلمخأ تنك نيح نم ُهُتْبحص ءَيلمّرلا نيّدلا ٌُباهش ٌخيشلا
 «لافطألا عّم هرّْكِص يف بَعلَي ناك الو ءهِنيِد يف ِهُنيْشُي ام هيلع ٌتيأر امف ءاذه

 هاَبَر ءضرِعلا ءاقتو حراوجبلا ٍِظفِحو «ةنايّصلاو «ىوّتلاو :قيدلا ىلع كب

 ةيرصانلا ةسردملا يف هدلاو ىلع أرقأ انأو هّلوُخأ تنك اّمَّلو «هّتِبرَت نسحأف هدلاو

 َنيع ٌرَقْأو ءهيف يئاجر هللا َقَّمحَف «قيفوّتلاو حالّصلا َحئاول هيلع ىرأ ُثنك
 نع فّلخت امو . . .ىواتفلا ريرحت يف ّرصم لهأ ُمِجرَم نآلا هّنإف هب نيّحُملا
 هيد ىلع اوعمجأو «...ٌتقّملاو ٌدسَحلا هّمع وأ «هّرادقم َلهج نّم الإ هسرد

 لأسأف كلذ نم ةدايز يف هللا ٍدمحب لزَي ملو ءهِسفَن مرّكو .هقلخ ٍنسحو .هعروو

 ."0(ه4:١٠٠) : ةنس رصمب هنآك يفوت .«نيمآ هلضَف نِم هّديِرَي نأ ىلاعت هللا

 هلو ههه هلم
 5ن» نع دنع

 ةيده 2٠١4 ١٠ص :ىرغصلا تاقبطلا ,758 - 747 /8ج رثألا ةصالخ :رظني )١(
 . 771 /5ج :نيفراعلا

 1١4. ١٠ص :ىرغصلا تاقبطلا يف ()
 ةيده 1١4: - ١٠ص :ىرغصلا تاقبطلا 1747-0848 /"ج رثألا ةصالخ :رظنب ()

 751١. /5ج :نيفراعلا



 هو

 2> 3 ٍلوُصألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصولا ٌجاَهْنِم
 َتلاَّثلا ثحبملا

 مولعلا يف هُرُحبتو ٌينارعّشلا مامإلا ٌتاعلاطُم

 ىصحُي ال ام اهتالآو «ةيمالسإلا ةعيرشلا بتك نم ةثأكك َينارعّشلا ٌمامإلا علاط

 ناكو «بلق رهظ نع ةعيرشلا بتكل ةريثكلا هتاظوفحم نع ًالضف اذه «ٌةرثك هل
 ىلع تبثي ناكو اهنم هيلع لكشي ام لكل هرصع ءاملع عجاري هتاعلاطم ءانثأ يف

 .هتاءارقو هخياشم نم هديفتسيو هظحالي ام لك هعلاطي يذلا باتكلا شماوه

 هخياشم ناكو .هسفن باتكلا نم رثكأ تافاضإلا هذه حبصت ىتح ء.هلوقنو

 باهش مامإلا هذاتسأ هل لاق ىتح «بتكلا هذهل هتعلاطم ةعرس نم نوبجعتسي

 ىلع كّصيخلتو «كتاقيلعت يل بتكت كنأ الول» :هانعم ام ةرم هلك يلمرلا نيدلا

 نع ًالضف اهضعب ىلع تعلطا كَّنأ يف كتقَّدَص ام اهتعلاط يتلا بتكلا هذه

 ام ينإف «كريغ ةياهن كتيادب :ةديدع تارم هل لوقي ناكو ءاهنم هبتكت ام ريرحت

 . '"”«ًادبأ نامزلا اذه يف اهلك بتكلا هذه ةعلاطم هل َرّسيت ًادحأ تيأر

 تاقيلعّتلا هتباتكو «ةعيرّشلا بتكل هتعلاطم ةعرس نم ًاضيأ بّبعتي ناك نّممو
 :هل لوقيو «ّيراصنألا اًيركز مالسإلا ٌحيش باتكلا شماوه ىلع تافاضإلاو

 . ””(اهضعَب ىلع علطَت ٌقحلت مل َكّنِإ : ٌتلقل اهّدئاوز صُخلُت َكْنأ الول»

 يحوتفلا دمحأ مالسإلا خيش ىلإ همّدقو «ًالاؤس ةدّسَحلا ٌضعب بتك امدنعو

 مامإلل ةّيدَّمحملا دوهعلا باتك يف تاملك ضعبب قّلعتي مالك يف "”يلبنحلا

 .87و الهص :قالخألاو نئملا فئاطل :رظني )١(

 .لا ص :قباسلا ردصملا (6)

 ظ ةلبانحلا ةاضق يضاق مالسإلا خيش «مامإلا خيشلا ءيلع نب زيزعلا دبع نب دمحأ :وه (0)

 (ه83؟7)ةنس دلو هراََبَّنلا نباب فورعملا يلبنحلا ّيحوتُلا نيدلا باهش ؛ةيرصملا رايدلاب

 هللإ تهتنا فلكتلل ًاحراط .ًاعضاوتم «ًالماع ًاملاع ناك ًاخيش ):*١1( ىلع ديزت هخياشمو

 ”«تالوقعملاو بطلا ملع يفو ثيدحلا يف دنسلا ولع يفو هبهذم لوقنم قيقحت يف ةسائرلا

 11ج بهذلا تارذش الا - 56ص :ىرغصلا تاقبطلا :رظني .(ه9549) ةنس يفوت

 1 .هقفلا لوصأ يف رينملا بكوكلا حرش باتك بحاص دلاو وهو لال



 4 1 ةّيملعلا ينارعّشلا باّمَولا دبع مامإلا ٌةايك

 َمَلاط صخشب قّلعتي لاؤس ىلع بتكأ فيك» :لاقو «هيلع لاؤسلا در «َينارعّشلا
 اهضعب ىعدا ول لب !؟ اهيف ضوحلا نع ًالضَن اهءامسأ فرعن ال ًاَبَتُك بتكلا نم
 ينارعّشلا بتك نم ٍءيش يف سيل هنع لئُس ام نأ عم.(هاوعد يف ًاعزانم هل دجي مل

 . "”وه ركذ امك هيلع ءارتفا وه امَّنإو هدي
 هيلع اهب هللا معنأ يتلا معّتلا ةلمج نم ةعيرشلا بتكل هتاعلاطم ةرثك َّدَع دقو

 اهتالآو «ةعيرشلا بتكل يتعلاطم ةرثك : يلع هب ىلاعت هللا معنأ اممو» :لاقف

 لامتحال ؛يمهفب لالقتسالا نود اهنم يلع لكشأ امل ءاملعلا ةعجارم مث «يسفنب

 تاعلاطملا كلت درسب هلك ادت و ىلاعت هللا دمحب ٌتعلاطف أطخلا

 : يلاتلاك يهو اهعّرنتو اهترثكل ؛ اهل ّىراقلا لهذُت يتلا اهعيمج تاءورقملاو

 ريسفتلا بتك نم علاط دقف :هبارعإو «ميركلا نآرقلا ريسفت بتك  ًالوأ
 ثالث هعلاط ام اهنمو «ةرم هعلاط ام اهنمف «ةروهشملا ريسافتلا بلاغ نآرقلل

 نآرقلا بارعإ بتك نم ريثكلا علاط امك «تارم عبس هعلاط ام اهنمو «تارم

 0 لودعملا

 هل ىصحُي ال ام اهنم علاط :بهاذملا ةلدأو فيرشلا ثيدحلا بتك - ًايناث
 ننسو «ملسمو «يراخبلا حيحص :يهو ةتسلا بتكلا هعلاط ام ةلمج نمف «ةرثك

 نبا حيحصو «ةميزخ نبا حيحصو «هجام نباو «يئاسنلاو «يذمرتلاو «دواد يبأ
 مامإلا أطومو «ةثالثلا ةفينح يبأ مامإلا ديناسمو ءدمحأ مامإلا دنسمو «نابح

 ءاهّرّصتخا مث يقهيبلا مامإلل ىربكلا ننسلاو «ةثالثلا يناربطلا مجاعمو .كلام

 مامإلل هتدايزو «ريغصلاوريبكلا عماجلاو ءريثألا نبا مامإلل لوصألا عماجو

 نم ىقتنملا باتك علاط كلذكو «ءازجألاو ديناسملا نم كلذ ريغو ؛يطوبسلا

 . ؟”دجلا ةيميت نبا مامإلل ماكحألا

 )١( :بابلألا ىلوأ ةركذت «44ص :قالخألاو نئملا فئاطل ص5١.
 ْ .87ص :قالخألاو ننملا فئاطل «')
 نازيملا «85- 84ص :قالخألاو ننملا فئاطل :باتك يف بتكلا هذه ليصفت رظنب ()

 .١/701ج :ينارعشلل ىربكلا

 .7504 - ؟5ا//١ج :ىربكلا نازيملا «47- 85ص :ننملا فئاطل :رظني ()



 ٍلوُصَأْلا ملع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصُولا ٌجاَهنِ 0

 حرش يرابلا حتف باتك اهنم عّلاطف :يوبنلا ثيدحلا حورش بتك  ًاثلا
 مامإلا حرشو «ةدحاو ةرم ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلل يراخبلا حيحص

 حرشو تارم سمخ هعلاط يذلا "”يوامربلا مامإلا حرشو «نيترم ''”ينامركلا

 حيحص حرشو «فصنو ةرم ''”ينالطسقلا مامإلا حرشو نيترم "”ينيعلا مامإلا
 حيحص ىلع يراصنألا ايركز خيشلا حرشو «ةدحاو ةرم ("”ضايع يضاقلل مكن

 ,. "””تارم سمخ وحن هعلاط دقو "”ينارعّشلا مامإلا ّطخب هتّدوسُم بلاغو «ملسم

 نبا ةريسو قاحسا نبا ةريس باتك اهنم علاط :ةيوبنلا ةريسلا بتك  ًاعبار
 يتلا ءيماشلا دمحم خيشلل ةيماشلا ةريسلاو '"”سانلا ديس نبا ةريسو ””ماشه

 :ةنس ىفوتملا ينامركلا دمحم نيدلا سمش ةمالعلل «يراردلا بكاوكلا» :ىّمسملا )١(

 ةكمب هنم غرفو «دئارفلا دئاوزو دتاوفلا دئارفل عماج روهشم طسو حرش وهو «(هال5)

 .١/545ج :نونظلا فشك :رظني (هالاله) :ةنس ةمركملا

 يوامربلا مئادلا دبع نب دمحم هللا دبع يبأ نيدلا سمش ةمالعلل «حيبصلا عماللا» :ىّمسملا (؟)

 حرش نيب عمج هنأ :هفلؤم هيف ركذ نسح حرش وهو (ه/11) ةنس ىفوتملا يعفاشلا

 ملو «يرابلا حتف ةمدقم ًاضيأ هلوصأ نمو «حيقنتلاب ىمسملا يشكرزلا حرش نيبو ينامركلا
 .01417//١ج :نونظلا فشك :رظني .هتوم دعب الإ ضي

 ىنوتملا يفنحلا ينيعلا دمحأ نب دومحم نيدلا ردب ةمالعلا مامإلل «يراقلا ةدمع» : ىّمسملا (*)

 ةنس هنم غرفو (ه١471) :ةئس هفيلأت يف عرش ءروهشم ريبك حرش وهو «(ه800) :ةنس

 .١/058ج :نونظلا فشك :رظني .يرابلا حتف نم هيف دمتساو (ه840)

 بهاوملا بحاص يعفاشلا ينالطسقلا دمحأ نيدلا باهش مامإلل «يراسلا داشرإ» :ىّمسملا (5)

 .١/007ج :نونظلا فشك :رظني .جوزمم ريبك حرش وهو (ه471) ةنس ىفوتملا ةيندللا

 ؛(ه045) :ةنس ىفوتملا يكلاملا ضايع يضاقلل ملسم حرش يف ملعملا لامكإ :ىّمسملا (5)

 دئاوفب ملعملا» :ىمسملا (ه8015) :ةنس ىفوتملا يرزاملا هللا دبع يبأ مامإلا حرش هب لمكأ

 .0801//١ج :نونظلا فشك :رظني .«ملسم باتك

 .84ص :قالخألاو ننملا فئاطل «١/0058ج :نونظلا فشك :رظني (0

 .85ص :قالخألاو ننملا فئاطل :رظني (0

 لهأ سيئر قاحسإ نب دمحمب فورعملا مامإلل ةريسلا يف فنص ام لوأ يهو : قاحسا نبا ةريس (8)
 ”يوتفلا «يردجلا مدع ب كلمت ادع مامالا هبلعر .(ه61١) :ةنس ىفوتملا يزاغملا

 ْ .1177/7١1ج :نونظلا فشك :رظني .داجأو نسحأف ء(ه14١71)

 |اقورعملا دمحم نب دمحم مامإلل :ريسلاو لئامشلاو يزاغملا نونف يف رثألا نويع :ةامسملا (9)
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 جب بق يملعلا ينارعشلا باشولا دبع مامإلا ةايح 8 ةكملعلا ىنارغشلا باهولا امالا ةايك

 رّيَّسلا يف باتك ٌعمجأ يهو .باتك فلأ نِم اهَعّمَج هنإ» : َينارعَّشلا اهنع لاق
 , 7 (ٌرظأ 0

 :كلذ ةلمج نمو «ريثكلا اهنم علاط :لدجلاو هقفلا لوصأ بتك  ًاسماخ
 «يلازغلا مامإلل ىفصتسملا باتكو :."”يواضيبلا جاهنم حرشو ."””دضعلا حرش : . 2( 5 35 3

 4ك 5 067 ها عل 5
 باتكو علاطملاو علاوطلا عرس باتكو 2 ينازاتفتلا مامولل دصاقملا حرشو

 ريغو «'"”ينازاتفتلا مامإلل دئاقعلا حرشو «''ينيوزقلا مامإلل لوقعلا جارس
 ل000
 . كلذ

 هرصتخا مث «ريسلا دئاوفل عماج ربتعم باتك وهو (ها/" 4) ةنس ىفوتملا «سانلا ديس نباب 2

 .11417 /؟ :نونظلا فشك :رظني . هلك نومأملا نيمألا ريس صيخلت يف نويعلا رون هاّمسو

 )١( :ىربكلا نازيملا ؛88ص :قالخألاو ننملا فئاطل :رظني ج١/709.

 خيشلل «لدجلاو لوصألا يملع يف لمألاو لوسلا ىهتنم» :باتكل حرش وه :دضعلا حرش (؟)

 وأ «ىهتنملا رصتخمب روهشملا وهو (ه55457) :ةنس ىفوتملا يكلاملا بجاحلا نبا مامإلا

 غرفو «(هاله5) ةنس ىفوتملا يجيألا نيدلا دضع ةمالعلا هحرش دقو «بجاحلا نب رصتخم

 .1801 /؟ج :نونظلا فشك :رظني (ها/ا”4) ةنس هفيلأت نم

 رمع نب هللا دبع نيدلا رصان مامإلا يضاقلل «لوصألا ملع ىلإ لوصولا جاهنم» :ىّمسملا (9)

 /١ج :نونظلا فشك :رظني .حورشلا نم ريثكلا هلو (ه186) :ةنس ىفوتملا يواضيبلا

 . 1ىا/4 - امال

 .عماج حرش هيلع هلو «.(هال31) ىفوتملا ينازاتفتلا دعسلا مامإلل مالكلا ملع يف دصاقملا (5)

 . 198٠ /7ج :نونظلا فشك :رظني

 نيب لوادتم روهشم وهو (هال59) ةنس ىفوتملا «يناهفصألا دومحم مامإلل حرشلا اذه (5)

 ءاملعلا هب ىنتعا نتم وهو «يواضيبلا مامإلل مالكلا يف راونألا علاوط نتم ىلع نيبلاطلا

 .57/75١1١1ج :نونظلا فشك :رظني .هوحرشو

 مامإلا فيلأت «يواضيبلا يضاقلل «لوصألا ملع ىلإ لوصولا جاهنم» باتكل حرش وهو (1)
 فشك :رظني .«لوصألا جاهنم ىلإ لوقعلا جارس» :هامسو ينيوزقلا رهاط نب دمحم

 . 181/9 /؟ج :نونظلا

 دئاقعلا باتك ىلع (ها/41) ىفوتملا ينازاتفتلا نيدلا دعس مامإلا فيلأت :دئاقعلا حرش (0)
 :رظني .ءاملعلا نم مج هب ىنتعا نيتم نتم وهو (ه6ه5ا/) :ةنس ىفوتملا ىقسلا ةيفسنلا

 1١١50. /؟ج :نونظلا فشك

 .87ص :قالخألاو نئنملا فئاطل :رظني



 2 5 رمل رميا. 8 8
 ٍلوص ملِع ح لص ىلإ لوصول َجاَهَنِم 5 5 ١8

 نيّدلاو هقفلا لوصأ بتك نم ٌتعلاط» :هذه هتاعلاطم نع نك َينارعّشلا لاق

 ٌةلزتعملا هيلع امبو «ةعامجلاو َةَّنُّسلا لهأ هيلع امب ٌتطحأو هًاَّلْؤَم نيعبس وحن

 . "”(قيرلطلا يف نيلّعفتملا ةفّرصتملا ةالُغ نِم حطّشلا ُلهأو ءَةّيرَدَّقلاو

 بتكب أدّبف ءاهريغو «ةعبرألا هبهاذمب يمالسإلا هقفلا بتك  ًاسداس

 ىلع ًةدايز ةثالثلا بهاذملا ةّمتأ بتك ةعلاطم ىلإ هُّنَّمه تقترا مث «ةّيعفاشلا

 كرابت هللا َّنَم اممو» :لاقف ءهيلع اهب هللا معنأ يتلا معّنلا نم كلذ َّدَعو «هبهذم

 كلذو «يبهذم ىلع ةدايز ةثالثلا بهاذملا ةمثأ بتكل يتعلاطم : يلع هب ىلاعتو

 ىلإ ٌتجتحا هاضرأو. هنع ىلاعت هللا يضر يعفاشلا مامإلا بهذم يف ترحببت اّمل

 كلذو ءمهنم ٌةثالث اهيلع َقفَّتا يتلا وأ ةّمئألا نيب اهيلع عّمجُملا لئاسملا ةفرعم

 .©"0(... هب اًنوُرِمَأ اميف مهّرمأ ٌلثتمأو ءهوعنم امب لمعلا بنتجأل

 : يلاتلاك بتكلا هذهل هتعلاطم تناكو

 بتك نم ريثكلا ءيشلا هبتك نم علاطف :هدعاوقو ّيعفاّشلا هقفلا بتك :أ

 علاط هنأ ىري يعفاشلا هقفلا بتكل هتاعلاطم يف رظانلاو نيرّخأتملاو «نيمّدقتملا

 اهّنأك اهلك تراص ىتح اهصوصن بلاغ رهظتساو «ةرركتملا ةءارقلاب اهمظعم
 . "”اهنم هيلع لكشي ام لك يف هرصع ءاملعل هتعجارم عم ءهيرظان مامأ

 حرشو '*”قئاقدلا زنك حرش باتك :هبتك نم علاطف :ّيفنحلا هقفلا بتك :ب

 )١( :ىربكلا نازيملا ج08/١؟.

 .88ص :قالخألاو ننملا فئاطل (؟)

 ١8ص :ننملا فئاطل :يف اهترثكل ؛ةلاطإلا ةيشخ اهركذأ مل يتلا بتكلا هذه ليصفت رظني ()

 | 75657/١. ج :ىربكلا نازيملا «84 -

 | 'يفسنلا نيدلا ظفاحب فورعملا تاكربلا يبأ مامإلا خيشلل «ةيفنحلا عورف يف قئاقدلا زنك (4)

 .ىنوتملا «يعليزلا نيّدلا رخف ٌمامإلا هحّرشَف ءاهقفلا هب ىنتعاو (هال١٠) :ةنس ىفوتملا

 ٍ .1616 /5؟ج :نوئظلا فشك :رظني .قئاقحلا نييبت هامسو ء(هال4:) :ةنس



 قم 0 1 00000 5
 ةّيملعلا ىنارغشلا باهّولا دبع مامإلا ةايح

 (8)ه .(ت- فرقا 8 . 220 20 "07 ف
 2 ةيزاّرَبلاو يرودقلا رصتخمو ناخ يضاق ىواتفو '"نيرحبلا عمجم

 م فلا ظفاحلل اهثيداحأ جيرختو 0 ويلا حرشو 500 اننا ةصالخو

 . "”هرصع يف يفنحلا بهذملا ةمئأ بتكلا هذه تالكشم يف عجاري ناكو

 ,9اهرّضتخا ّمُث «ىربكلا ةنودملا مهبتك نم علاط :ّيكلاملا هقفلا بتك  ج

 نباب فورعملا نيدلا رفظم مامإلل «ةيفنحلا عورف يف نيرهنلا ىقتلمو نيرحبلا عمجم )١(
 :رظني .ءاملعلا نم ريثكلا هحرش دقو (ه5914)ةنس ىفوتملا «يفنحلا يدادغبلا يتاعاسلا

 156١. 1999 /5؟ج :نونظلا فشك

 ىفوتملا «يناغرفلا يدنجزوألا روصنم نب نسح نيدلا رخف مامإلا وهو :ناخ يضاق ىواتف (؟7)

 بصن يه تناكو ؛ءاهقفلاو ءاملعلا دنع اهب لومعم ةلوبقم ةروهشم يهو (ه097) :ةنس

 .17717/7ج :نونظلا فشك :رظني .ءاتفإلاو مكُحلل رّدصت نم نيع
 :ةنس ىفوتملا يفنحلا «يدادغبلا «يرودقلا مامولل «ةيفنحلا عورف يف يرودقلا رصتخم (6)

 نيب لوادتم ربتعم نيتم نتم وهو «بهذملا يف باتكلا ظفل هيلع قلطي يذلا وهو(ه4؟4)

 .1731/7؟ج :نونظلا فشك :رظني .نايعألا ةمئألا

 عماج باتك «(ه411)ةنس ىفوتملا «يفنحلا «يدركلا زاّرَبلا نبا مامإلل ىواتفلا يف ةيزاّربلا (4)

 «ليلدلا هدعاس ام حّجرو ؛ةفلتخملا بتكلا نم تاعقاولاو ىواتفلا لئاسم ةديز هيف صّخَل

 .١/747ج :نونظلا فشك :رظني .ليوعتلا هيلع نأ ةمئألا ركذو

 روهشم باتك «(ه047) ةنس ىفوتملا «يراخبلا دمحأ نب رهاط مامإلل ىواتفلا ةصالخ (9)

 .!ل١/18ج :نونظلا فشك :رظني .دمتعم

 ىفوتملا يفنحلا ينانيغرملا ركب يبأ نب يلع نيدلا ناهرب مالسإلا خيشل :ةيادهلا ()
 اهنم حورش ةدع ٌءاملعلا هحرش «يدتبملا ةيادب» هامس هل نتم ىلع حرش وهو ء(ه491)ةنس

 حرشو «ريدقلا حتف» امس يذلاو (ه١85) :ةنس ىفوتملا مامهلا نبا مامإلا خيشلا حرش

 هيف نسحأ دقو «ةيانعلا» هاَّمَس (هال85) ةنس ىفوتملا «يفنحلا يتربابلا نيدلا لمكأ خيشلا

 1701-7075 /7ج :نونظلا فشك :رظني .داجأو
 .705/7ج :نونظلا فشك :رظنب «ةيادهلا ثيداحأل ةيارلا بصن» هاّمّسو (0)

 .570 /١ج :ىربكلا نازيملا «.١4ص :قالخألاو ننملا فتاطل :رظني (8)

 :ةنس ىفوتملا ءيكلاملا مساقلا نب نمحرلا دبع مامإلل :ةيكلاملا عورف يف ةنّودملا (1)
 حرشلاب ءاملعلا اهب ىنتعا دقو «كلام مامإلا بهذم يف بتكلا لجأ نم يهو (ه191)

 .1544/7ج نونظلا فشك :رظني .راصتخالاو بيذهتلاو



 ٍلوُصألا ملع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصُؤلا ٌجاَهنِم ه6
 خيشلا رصنخحم عرس ا يبأ نبا ةلاسر حورشو كلام مامإلا أطوم َعلاطو هاه 3 5 ِِع 5 5 7 : 7

 تالكشم يف عجاري ناكو «كلذ ريغو ءدشر نبا مامولل اهتج !| رادو نا

 0 يف يكلاملا بهذملا ةمئأ بتكلا هذه

 ةدعو '*”يقرخلا رصتخم حرش هبتك نم ّلاط :ّيلبنحلا هقفلا بتك

 يلبنحلا بهذملا ةمئأ بتكلا هذه تالكشم يف عجاري ناكو «هريغ تارصتخم
 .””هرصع يف

 هرصتخمو «مزح نبا مامإلل ىَّلحملا باتك هيف َملاط :ّيرهاظلا هقفلا ه

 . "هللا امهمحر يبرع نب نيَّدلا يحم ْخيَّشلل

 ؛يناوريقلا يكلاملا ديز يبأ نب هللا دبع دمحم يبأ مامإلل : ةيكلاملا هقف يف ديز يبأ نب ةلاسر )00(

 اهحرشو «(ه18١0) :ةنس ىفوتملا ةحلط نب هللا دبع مامإلا اهحرش (ه189) :ةنس ىفوتملا

 :ةنس ىفوتملا «يكلاملا يناهكافلا نبا مامإلا اهحرشو «ينابتلا نيدلا لالج مامإلا اضيأ

 .١/١84ج نونظلا فشك :رظني .ريبحتلاو ريرحتلا هاّمّسو ء(هالا"١)

 ؛يكلاملا يدنجلا قاحسإ نب ليلخ مامإلا وهو :ةيكلاملا عورف يف ليلخ خيشلا رصتخم (؟)

 ىنوتملا يسلبارطلا خسانلا نباب فورعملا دمحم نيدلا لامك هحرش (هال17) :ةنس ىفوتملا

 هللا دبع نب مارهت خيشلا هحرشو ؛«رصتخملا حيضوت يف رردلا» هامّسو «(ه5١9) :ةنس

 ميهاربإ نب دمحم نيدلا سمش ةمالعلا هحرشو «(ه0٠8) :ةنس ىفوتملا «يريمدلا يكلاملا

 هحرشو ؛«ليلخلا رصتخم حرش ىف ليلجلا حتف» هامسو (ه957) :ةنس ىفوتملا يئاتتلا

 هامسو (ه9405) :ةنس ىفوتملا «يكلاملا ينيعرلا باطخلا دمحم هللاب فراعلا اضيأ

 .1778/7١؟ج :نونظلا فشك :رظني «ليلخلا رصتخم حرش يف ليلجلا بهاوم»

 .759 /١ج :ىربكلا نازيملا .٠١4ص :قالخألاو ننملا فئاطل :رظني ()

 ىنوتملا يلبنحلا نيسحلا نب رمع مساقلا يبأ خيشلل :ةيلبنحلا عورف يف يقرخلا رصتخم (4)

 ؛ةنس ىفوتملا يلبنحلا يسدقملا ةماَدُق نب نيدلا قفوم مامإلا هحرش (ه875) :ةنس

 .15757/7ج :نوئنظلا فشك :رظني .(ه87)

 72١. /١ج :ىربكلا نازيملا :رظني (6)

 ''ةنس ىفوتملا «يرهاظلا مزح نب دمحم يبأ مامإلل :يلاعلا فالخلا يف ىلحملا (5)

 ا ا ا ١ نودلا يحب حيللا ويفتح دقو ء(ه1655)

 8 :نونظلا فشك :رظني .يبهذلا ظفاحلا ًاضيأ هرصتخاو (ىَّلَحُمْلا رصتخم يف ىّلعُمْلا»

 .١/795ج :ىربكلا نازيملاو 07



 0 ه0 ةّيملعلا ينارَعّشلا باّمَولا دبع مامإلا ٌةايح

 اهنم علاطف : نيرخأتملاو «نيمدقتملا ءاملعلل اهعاونأب ىواتفلا بتك ًاعباس
 مامإلا ىواتفو ”حالصلا نبا مامإلا ىواتفو ''”غابصلا نبا مامإلا ىواتفك ريثكلا

 ىرغصلا يوونلا مامإلا ىواتفو '*”يلازغلا مامإلا ىواتفو "”مالسلا دبع نب زعلا
 يراصنألا ايركز خيشلا ىواتفو 'يكبسلا نيدلا يقت مامإلا ىواتفو *”ىربكلاو

 . ””كلذ ريغو يلمرلا نيدلا باهش مامإلا ىواتفو

 يف ةياهّنلاو «'"”طيحملا سوماقلاو "”حاحّصلا باتك :ةغللا بتك - ًانما

 :ةنس ىفوتملا «يعفاشلا يدادغبلا دمحم نب ديسلا دبع رصن ىبأ غابصلا نبا ىواتف )١(
 .1718/7ج :نونظلا فشك .(ه510)

 «يعفاشلا يروزرهشلا «نمحرلا دبع نب نامثع ورمع ىبأ مامإلا وهو :حالصلا نبا ىواتف (؟)

 ىزعملا قاحسإ لامكلا وهو «هتبلط ضعب اهعمج (ه1147) :ةنس ىفوتملا هنساحم نم يهو

 .1718/7١؟ج :نوئنظلا فشك :رظني .يعفاشلا

 «لصوملاب اهنع لْئُس دقو (ه170) ةنس ىّفوتملا َيِعفاَّشلا مالّسلا دبع نب ّرعلا مامإلا ىواتف ()

 .1719/7ج :نونظلا فشك :رظني .ةيلصوملا ىواتفلا : ًاضيأ اهنع لاقيو

 ريغ كلذ ريغ ىواتف هلو «ةبترم ريغ ةلأسم )١90( ىلع ةلمتشم يلازغلا مامإلا ىواتف (4)

 .7//17717ج :نونظلا فشك .ةروهشم

 اهنوكل ءاهبتري مل ؛ةمهملا لئاسملا نويعب ةامسملا يهو ةريغصو ةريبك يوونلا مامإلا ىواتف (0)

 ءالع هذيملت اهبَّنر مث «نيئدتبملا ماهفأ ىلإ اهبيرقتو حاضيإلا اهيف مزتلاو عئاقولا بسح ىلع
 .5”5/١177ج :نونظلا فشك :رظني .هقفلا بيترت ىلع راطعلا نيدلا

 هدلو اهعمج .(هاله5) ةنس ىفوتملا يكبسلا يفاكلا دبع نب يلع نيدلا يقت مامإلا ىواتف )ن0

 . 1777 /7ج :نونظلا فشك :رظني .(هالال١) :ةنس ىفوتملا «يكبسلا نيدلا جات مامإلا

 .708-١/7509ج :ىربكلا نازيملا «.88ص :قالخألاو ننملا فئاطل :رظني 00

 نم ناك (ه797) ةنس ىفوتملا يبارافلا يرهوجلا ليعامسإ مامإلل :ةغللا يف حاحّصلا (8)

 مع لل ىف ةدمباوب ماك «رضمو ةعيبر دالب لخدو «يسرافلاو يفاريسلا نع ذخأ باراف

 نم ًايدرتم نك يموت .طخلا ةغللا يف زربف «ةدم روباسينب ماقأو «ناسارخ ىلإ داع مث ةغللا

 فشك :رظني .حاحصلا يف هيلع ًارصتقم حيحصلا مزتلا نم لوأ ٌيرهوجلا ل ءهراد حطس

 . 1١9/1١ /7ج :نونظلا

 :رظني .(ه1١4/) :ةنس ىفوتملا «يدابآ زوريفلا نيدلا دجم مامإلل :طيحملا سوماقلا

 377017 1:05 /9ج :نونظلا فشك

(4) 
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 ةَرْشَع سمخ هعلاط يذلا '”تاغللاو ءامسألا بيذهت باتكو «'2"ثيدحلا بيرغ
 روم
 8 ن

 نم راص ىتح ريثكلا َءيَّشلا هلم 0 :يمالسإلا فّدِصَتلا بتك - ًاعسات

 كلت نمو «هيف ةريثكلا هتافّلؤم يف يلج - رهظي اذهو .هيف نيققحملا ةمئ ةّمئالا

 , لأ ةيلخوا اع ولاو ه"نولقلا كوف“ تانك : تاحلاتعتلا

 وأ عندا راف 2ال قالو انتل ثوب 6 84 ف هو 3 نق ده اها لا اعلا فراوعو 70 ةيريشقلا ةلاسرلاو

 فشك .(ه7057) :ةنس ىفوتملا يرزجلا ريثألا نبا مامإلل :ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا )١(

 .1989/7ج :نونظلا

 :ةنس ىفوتملا يوونلا فرش نب ىيحي نيدلا يحم مامإلل :تاغللاو ءامسألا بيذهت (0)

 «ينزملا رصتخم يف ةدوجوملا ظافلألا هيف عمج «روهشم ديفم باتك وهو .ء(هاال)

 .١/014ج :نونظلا فشك :رظني .ةضورلاو ءزيجولاو «هيبنتلاو «طيسولاو .بذهملاو

 .١/708ج :ىربكلا نازيملا «87ص :قالخألاو نئنملا فئاطل :رظني ()

 يّكملا ةيطع نب يلع نب دمحم بلاط يبأ خيشلل :بوبحملا ةلماعم يف بولقلا توق (5)
 هفلؤملو «ةقيرطلا قئاقد يف هلثم فنصي مل :اولاق دادغبب (ها"85) ةنس ىفوتملا «يكلاملا

 يسلدنألا يومألا فلخ نب دمحم مامإلا هرصتخا ءهلثم ىلإ قّبسُي مل مولعلا هذه يف مالك

 .«بولقلا توق رهاوج نم بولطملا ضرغلا ىلإ لوصولا» هامسو (ه408) ةنس ىفوتملا
 .068 /” :نيفراعلا ةيده 1751 7/5ج :نونظلا فشك :رظني

 ؛رظني .(ه1857) :ةنس ىفوتملا «دهازلا «يبساحملا ثراحلا خيشلل فوصتلا يف ةياعرلا (5)

 .١/1508ج :نونظلا فشك

 رهو ؛.(ه475) :ةنس ىفوتملا «يناهبصألا ميعن : يبأ ظفاحلل :ثيدحلا يف ءايلوألا ةيلح 000

 امثألا نم مهدعب نمو «نيعباتلاو ةباحصلا نم ةعامج يماسأ نمضتي ربتعم نسح باتك

 نب جرفلا وبأ مامإلا هرصتخا «مهمالكو مهثيداحأ ضعبو «ةيفوصلاو «نيققحملا مالعألا

 .١/589ج :نونظلا فشك :رظني .«ةوفصلا ةفص» هامسو ًانسح ًاراصتخا يزوجلا

 :ةنس ىفوتملا «يريشقلا مساقلا يبأ ذاتسألا مامإلل :فوصتلا يف ةيريشقلا ةلاسرلا (0)

 ةلاسرلا ريرحت ىلع ةلالدلا ماكحأ» هامس يراصنألا ايركز مالسإلا خيش اهحرشو (ه474)
 ٍ .١/887ج :نونظلا فشك :رظني .يراقلا يلع الم مامإلاو

 ا4059) ةنس ىفوتملا «يدرورهسلا نيدلا باهش خيشلل :فوصتلا يف فراعملا فراوع ©

 |. فوتملا «يعفاشلا يكملا يربطلا نيدلا بحم مامإلا هرصتخاو ءيناجرجلا مامإلا هيلع قّلع



 32 ها ةيملعلا ينارّقشلا باُهَولا دبع مامإلا ٌةايح قم و 7 000 '

 يحم خيشلل ةيكملا تاحوتفلا باتكو :2"”يلازغلا مامإلل نيَّدلا مولع ءايحإو
 ءاهيف خيشلا ىلع ةسوسدملا َعضاوملا فذحو اه علا ل "”يرعلا قب نيدلا

 . "7قالخألاو فّرِصَّتلا بتك نم كلذ ريغ ىلإ

 يننكمُي هلك َينارعّشلا مامإلا تاظوفحمو ِتاعّلاطمل ضرعلا اذه دعبو
 نونفلاو مولعلا ٌرئاس لمشتل تدّدعتو تعّونت يتلا تاعلاطملا هذه َّنأب :لوقلا
 ةرثك كلذ ىلع لدي «ةيعرشلا مولعلا عيمج يف رُحبتلاو «ةيملعلا ةرازغلاب هل دهشت

 . اهعونتو هفيلآت

 نم ةريبك ةَشْفَدَو دش نعم قتلا اذهل ىتباتك ءانثأ ىف ىنّلَخاد دقو

 علّطي ىتح نك خيشلل تقولا ىّنستُي ناك فيكو ءاهعّرنتو تاعلاطملا هذه ةرثك

 مهلكاشمو مهمومه يف سانلا عم ناكف «هئابعأو هلاغشأ ةرثك عم ءاهيلع

 .(ه4ا/9) :ةنس ىفوتملا «يفنحلا اغبولطق نب مساق خيشلا هثيداحأ جّرخو «(ه3594) :ةنس -

 .1//119/7؟ج :نونظلا فشك :رظنب

 بتك لجأ نم وهو «(ه5٠0)ةنس ىفوتملا يلازغلا مالسإلا ةجح مامإلل نيدلا ملع ءايحإ )١(
 نيدلا نيز ظفاحلا مهنم «ةمئألا نم ريثكلا هب ىنتعا هتلالجو هتيّمهألو ؛اهمظعأو ظعاوملا

 لمح نع ينغملا» ىمسملا هباتك يف هثيداحأ جرح يذلا (ه805) ةنس ىفوتملا يقارعلا

 نب ظفاحلا هذيملت كردتسا مث ««رابخألا نم ءايحإلا يف ام جيرخت يف رافسألاب رافسألا

 ةفحت» هامس أباتك يفنحلا اغبولطق نب مساق خيشلا فنصو «هتاف ام هيلع ينالقسعلا رجح

 ركنأ ؛ءءاملعلا نم دحاو ريغ هرصتخا دقو ؛ءايحإلا ثيداحأ جيراخت نم تاف اميف ءايحألا

 فشك :رظني .ءايحإلا يف ًادج ةفيعضلاو ؛ةعوضوملا ثيداحألل هداريإ هيلع ءاملعلا

 .75 - ١77/1ج :نونظلا

 (ه5178) :ةنس ىفوتملا يكلاملا يئاطلا يبرع نب نيدلا يحم خيشلل :ةيكملا تاحوتفلا (0)

 راونألا حقاولا هامسو «ينارعشلا مامإلا اهرصتخا دقو «ًافيلأت اهرخآو هبتك مظعأ نم وهو
 تيربكلا» هامسو ًايناث صيخلتلا كلذ صّخَل مث «ةيكملا تاحوتفلا نم ةاقتنملا ةيسدقلا
 ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقع فلاخت يتلا دئاقعلا امهيف نّيَب «ربكألا خيشلا مولع نم رمحألا

 دجوت ال نيدلا يحم خيشلا طخب ةخسن ىلع رثع مث ءاهفذحو يبرع نب خيشلا ىلع َّنمُذ امم
 .1778/7ج :نونظلا فشك :رظني .ةيدئاقعلا تافلاخملا كلت لك اهيف

 .770709/1ج :ىربكلا نازيملا .48ص :قالخألاو ننملا فئاطل :رظني 8



 م م مر ريت[ . ٍ 1

 ٍلوص ملع ع ٍدِصاَمَم ىلإ ٍلوّصولا ٌجاَهِنِم 5 : ١6

 يف مهل مزالملا َبيِجَّنلا بّلاطلا هخياشم عمو «ّيعامتجإلا َحلصُملا مهمِلاظَمو

 هلجسم يف هيديرمو هذيمالت عم ناكو «مهيديأ ىلع ملعلا ىّقلتي تاقوألا رثكأ

 بألاو ّجوَّرلا هدالوأو هتيب لهأ عمو «حصانلا دشرملاو يّبرملاو َّملعملا هتيوازو
 «ةعلاطملا يف هبتكو ملعلا عم ةليوطلا هتاولخ نع هلغْشَي مل كلذ لك بيرقلاو

 هللا لضف نم اذهو .هيف ءاملعلا ةعجارم ٌّمث ءراصتخالاو «حرشلاو «قيلعّتلاو

 .همولع يفو هتاقوأ يف هل كروبف ءءاشي نم هيتؤي يذلا

 ينيب تناك تاعّلاطملا هذه ّلك» :تاعلاطملا كلت لكل هدرَّس دعب ثدي لاق
 نم اهل يتعلاطم يف كش نم و.. يتقو يف ىلاعت هللا كرابو :يلاعت هلانويو

 ريغب هل هلحأ انأو «ّيلع هؤرقيو بتكلا هذه نم ءاش باتك ّيأب ينتأيلف نارقألا

 . 0«ريدق ءيش ّلك ىلع ىلاعت هللا نإف «ةعلاطم

 همَّدق لاؤس نع هتباجإ يف لاق امدنع يلبنحلا ّيحوتُفلا مالسإلا خيش ٌقَّدَصو
 لاؤس ىلع بتكأ فيك» :لاقو «لاؤسلا رف ينارعشلا نع ةدسحلا ضعب هل

 !؟ اهيف ضوحلا نع ًالضَف اهءامسأ ُفرعَن ال ًابتُك بتكلا نِم عّلاَط صخشب قّلعتي
 . "”(هاوعد يف ًاعزانُم هل دجَي مل اهّضعَب ىعّدا ول لب

 هله هلو هَ
 نع 5نع "نم

 )١( :ىربكلا نازيملا ج١/781.

 )'( .98ص :قالخألاو نئملا فئاطل



 ٌعِباَدلا ٌثحبَملا
 ةّيعرشلا مولُعلاب ُنارعشلا باَّهَولا دبع مامإلا ٌةَلِص

 :ةّيِلاَّثلا ٌبلاَطَملا هيفو

 .ةّنكسلاو نآرّشلا مولعب ُنارَعّشلا مامإلا ٌةلِص ُلَّوَألا ٌبّلطقلا

 .هقفلا لوصأ ملعب ُنارَعّشلا مامإلا ٌةلِص ينَّثلا ٌبّلطقلا

 .هدعاوقو هقِفلا مكعب ُنارَعّشلا مامإلا ٌةلِص :ثلاَّثلا ٌبّلطقلا

 .ىرخألا مولعلاب ُنارَعَشلا مامإلا ٌةلِص :عباّرلا ُبّلطملا





 ةّيملعلا ينارعّشلا باّمَولا دبع مامإلا ٌةايَح
 د 2

 لوألا ٌبّلطَملا

 ةَّنّسلاو نآرقلا مولعب ٌينارعّشلا مامإلا ةَّدِص
 ًةمعن كلذ دعو «ىلاعتو كرابت هللا باتكل ًاَمِهَف لفك َينارعّشلا ٌُمامإلا يتوأ

 ىلاعت هنأ ّيلع هب ىلاعتو كرابت هللا َمعنأ اًممو» :لاقف اهب هللا هّمّركأ يتلا مَعّنلا نم

 .©)«ءارقفلا نم هّيطعأ نَم ّلق ٌميظع ٌماقم وهو ميظعلا نآرقلا يف َمِهَّقلا يناطعأ
 كلذ يف هلو «ًافيلأتو ًاحرشو ًاريسفتو ًاظفح همولعو نآرقلاب ٌةيوق َةلِص هّنَروأ امم
 :هاّمس ؛هلاونم ىلع جسنُي مل بيرغ بولسأو بيجع فينصتب ٌعماج ٌباتك
 ملع فالآ ةثالث وحن ىلع لمتشي (نونكملا هللا باتك مولع يف نوصملا رهوجلا)

 ءءاملعلا نم ديدعلا باجعإو ًناسحتسا لان ميركلا نآرقلا روس ىلع ةروثنم

 مالسإلا خيش هيلع اوبتك نيذلا ةلمج نمو «مهءانثو مهظيراقت هيلع اوبتكف
 3 0 و و

 لمتشملا ءَناَّشلا ميظعلا فّلؤملا اذه ىلع ٌثفقو دقف» :لاقف «ُيلبنحلا ٌنيحوتُفلا

 يف ٍتاروصقم ٍناعمو «نآرقلا مولع نم «نانفأ تاذ ٍةضورو ءَناَسِح دئاوف ىلع

 َقرُظ هفّلْؤم ىلع لّهس نَم ناحبسف ؛َناج الو ٌسنإ لبق نم اهْممطَي مل مايخلا
 حئاول :باتك ًاضيأ هلو ."”«نانجب يف نكي مل امب اهيف ىتأ ىَّنح «نافرعلاو ملعلا
 . ””نآرقلاب لمعي مل نم ىلع نالذخلا

 اهمولعيو اهب ينارَعّشلا مامإلا ٌهلص تناكف :اهمولعو ةيوبنلا ةّنّسلا اّمأو
 ثيدحلا هبلإ تنشو ءاهبتك نم ريثكلا ىلع علا دقف ءًاقيكو اهب ةظاتراو « هيو
 ةيوذ اهل ةريخلا ّيفوص ءٍرظْنلا دّيج ناكو ءهلهأ نع ّدذخألاو هب ٌلاغتشالا مزلف

 ناكل اب هل وهجر نيَذْلا رثكأ ةفصو. دقو... 7نلخلا يهاذمو -:فلّسلا لارقأب
- 

 كلوت: "ةةكوقفلا ته اذهلا لدار الم «عالطالا ٌمساو هّنأو .ءاهقفلا نيثّدحملا نم

 )١( :قالخألاو ننملا فئاطل ص9١.

 .ة6كص :قباسلا عجرملا )0

 .47ص :قباسلا عجرملا ف
 .77و 594/8 :يوانملا مامإلل ةيردلا بكاوكلا :رظني ()
 : يزغلل ةرئاسلا بكاوكلا ةرضفن /8ج : بهذلا تارذش توج ةيردلا بكاوكلا :رظني رظني ()



 ٍلوُضألا ٍملِع ِدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصُولا ٌجاَهْنِم هللا

 ناعمه هنت يلق اعل كافل وم دع ةيولعو يوب ثيدحلا يف فلأ

 : اهنم ةنسلا بتك

 يف ةعبرألا بهاذملا َةّلدأ هيف عمج يذلا «ةّمألا عيمج نع ةّمغلا فشك ١
 ًءافتكا كلذو «جيرخت ريغ نم ثيدحلا قوسي هنأ الإ هبتك عفنأ نم وهو «ثيدحلا

 ظاّقحلا بتك نم هَّعمَج ثيح ."''مهّليلَد جّرحَخ نّمب بهذم ّلك لهأ ملعب
 ؛كلام مامإلا أّطومك :ةيرصملا دالبلا يف هعمج لاح هل ترّسيت يتلا ةدمتعملا

 نئسلاو «نيحيحصلاو «(دمحأو يعفاشلاو ةفينح يبأ) ثالثلا ةمئألا نيناسمو

 يناربطلا مجاعمو «نابح نباو «ةميزخ نب حيحصو مكاحلا كردتسمو «ةعبرألا

 ريغو «يطويّسلا مامإلا عيماجمو .يسدقملا ءايضلل ةراتخملا ثيداحألاو «ةثالثلا

 0 ولا دك نه قلل

 عيمج ىلع هبَّنرو ةرهطملا ةيويقلا ةنشلا نه ةيوركلا نانالاب ففكش فق

 .ةيهقفلا بهاذملا ةلدأ يف ًامهم ًاعجرم هلعجي امم ةيهقفلا باوبألا

 هنع لاق يذلا «نيدهتجملا ةلدأ نايب يف نيبملا ٌجهنملا هدعب فّلأ مث  ؟

 فشك ٍثيداحأل جيرخّتلاك ناكف ِهَجّرَح نم ىلإ ثيدح لك هيف ٌثوزَع» : َينارعّشلا
 ءاهعلاط اّمَل هرصتخادقف ّيقهيبلل ىربكلا ننّسلا رصّتخُم :هسفن وهو .""اةّمُعلا

 :لاقو ءةّلدألل باتك عمجأ هّنأل ؛ماكحألا نود رّركملاو دنسلا فذحب هرصتخاف
 باتك يف ثيداحألا نيب عمجلا اهنم تيّدمتسا يتلا يلوصأ مظعأ نم وهوا

 اوبتكو ءامهب مهباجعإ اودبأو «نيباتكلا نيذه ٌءاملعلا ّنسحتسا دقو املا

 :بابلألا يلوأ ةركذت .179/7١1ج :سراهفلا سرهف ١/١541ج :نيفراعلا ةيده ء97٠”/

 .8/5١71ج :نيفلؤملا مجعم ١217ص :ةيلذاشلا تاقبط «5 8ص

 بتكل هتاعلاطم ةلمج نم نأ ينارعشلا مامإلا ركذ دقو .97ص :قالخألاو نئملا فئاطل )١(

 يباتك ةدوسم لصأ وهو :لاق مث ءدجلا ةيميت نبا مامإلل ماكحألا نم ىقتنملا :باتك ةنسلا

 .87ص :روكذملا ردصملا :رظني .ةمألا عيمج نع ةمغلا فشك ىمسملا

 .1-8//١ج :ينارعشلل ةمغلا فشك ةمدقم :رظني (؟)

 .57ص :قالخألاو ننملا فئاطل ()

 3 «نيلصفنم نيباتك امهّنأ نيقّقحملا ٌضعب َّنظ دقو .١/7908ج :ىربكلا نازيملا :رظني (5)



 0 5 ةّيملعلا ينارعّشلا باّمَولا دبع مامالا ٌةايك مح

 ."”امهدئاوفو ءامهعفن مطِع ىلع لدي امم ءءانثلاو حدملا تاباتك امهيلع

 ىف لاق ءريذسلا'ريشْبلا كيداعأ تيرغ يف ريصلا ودبلا : ايقيااهلو ب”

 ءانرصع لهأ نم ٌملاع اهجيرخت ىلع عللطَي نأ لق ةبيرغ ثيداحأ هذهف» :هتمّدقم
 باتكو «ريبكلا عماجلا» باتك نم اهتبختنا ثيدح ةئامثالثو نيفلأ نم وحن اهتَّدع

 ظفاحلا مامولل ةثالثلا بتكلاو «ريغصلا عماجلا دئاوز» باتكو «(ريغصلا عماجلا»

 ام عيمج هيلإ تفضأو «ةسورحملا رصمب ظافحلا ةمّئاخ «يطويسلا لالج خيشلا

 7 ةنيحلا دضاقملاب ئمسملا 06 قواخملا تانك و

 «ةيدمحملا دوهعلا نايب يف ةيسدقلا راونألا قراشم :باتك ًاضيأ هلو 1 : 

 «تارومأم :نيمسق ىلع هلعجو «بيهرتلاو ةيقرتلا ثيداحأ هيف عمج يذلا

 يلعن يتكون هيلع وتنأ واو ءاملعلا هخكرمتا 1112 لت بانك رهو تاييسو
 4 يلع راقتوب مهطكوطخ

 . تاعبط ةدع عوبطم وهو «ةنّسلاب سّبلَّتلا يف ةّنِملا حّنِم : باتك ًاضيأ فّئصو

 يف لاق دقو «ثيدحلا لوصأ ةفرعم :باتك ثيدحلا حلطصم يف فّلأو ١

 مظعُم ىلع اهمهفب ُناسنإلا فرشُي ثيدحلا ملع يف ًةسيفن ٌةمَّدقم هذهف» : هتمّدَقم

 . 0(. . ظاّقحلا مالك نم اهّتصّخل «ملعلا

 ولف هكع هكدا
 «نع هوم «ن»

 ضعب لزي ملو» :لاق امدنع َينارعَّشلا مالك يف ٌحضاو اذهو ءدحاو باتك ةقيقحلا يف امهنأ -

 هرَصَنو هّمالك عبتتف «ٌيقهيبلا ٌمامإلا ءاج ىتح (يعفاشلا مامإلا) هبهذم يف نعطي سانلا

 نايب يف نيبملا جهنملاب :هُيِّمَّسو انأ هتثرصتخا يذلا ىربكلا نئّسلاب ىّمسملا هباتك فيلأتب
 مامإلل ةيفوصلاو ءاهقفلا ةمئأ نع ةّيضرملا ةبوجألا :رظني .«نيدهتجملا بهاذم ةلدأ

 .7 44ص :ينارعشلا

 )١( :قالخألاو ننملا فئاطل :يف نيباتكلا نيذه ىلع ءاملعلا هبتك ام :رظني ص”؟  90.

 ."ص :ينارعشلا مامإلل رينملا ردبلا 0
 .تاعبط ةدع عوبطم باتكلاو «47ص :قالخألاو ننملا فئاطل :رظني ()
 .45 - 40ص :قالخألاو نئملا فئاظل :ىف باتكلا اذه ىلع ءاملعلا هبتك ام رظني ()
 .ةطوطخم تلاز ام يتلا بتكلا نم باتكلا اذه (8)



 ٍلوصألا ملِع ِدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصَولا ٌجاَهْنِم
 د 55

 يناثلا بلطتملا

 هقفلا لوصأ ملعب َننارعّشلا مامإلا ُهَلِص

 اذه ذخأ دقف ءهرصَع يف ٍلوصألا ٍءاملُع ٍرابك نِم أك ُينارعّشلا ٌمامإلا ربتعي
 «هيف ةيلاعلا مَدَّقلا مهل نيذلا رشاعلا نرقلا يف لوصألا ءاملع رباكأ دي ىلع ملعلا

 فيرش يبأ نب نيدلا ناهرب مامإلاو يراصنألا ايركز خيشلا مامإلا لاثمأ نم

 ةعّونتملاو «ةريثكلا هتاعلاطم ىلإ ةفاضإلاب ءمهريغو يلمّرلا نيدلا باهش مامإلاو
 ةّيلوصألا بتكلاو ثاحبألا نم ةعومجم كلذ نم ٌرمثأف ءهقفلا لوصأ بتكل

 يف رظانلا َّنِإو هل هدنع ةّيملعلا ةرظُنلا ةّقدو قفألا ةعس ىلع لدي امم ةمّيقلا
 . ًاديج كلذ كرديل اهْفّلُأ يتلا بتكلاو ثاحبألا كلت

 : ماسقأ ةثالث ىلإ ةّيلوصأألا َنارعّشلا مامإلا تافّلؤم مّسقأ نأ يل نكميو

 احبأ ةّقاكب لوصألا نع اهيف مّلكت يتلا ةّيلوصألا ٌُبتكلا :لوألا مسقلا
 :'"ةيلاتلا بتكلا يهو «هتاعاضومو

 ."”لوصألا ملع يف لوصُفلا - ١

 مامإلا حرش نيب هيف عّمج يذلا لوصألا ملع دصاقم ىلإ لوصولا جاهنم - ١

 .ئسدقملا فيرش يبأ نب مامإلا ةيشاحو «عماوجلا عمجل يّلحملا نيّدلا لالج

 يف عماوجلا عمج حرش ىلع فيرش يبأ نبا ةيشاح نِم تاطّقّتلملا -"
 .لوصألا

 ةّيملعلا ءاطخألا ّضعب اهيف جلاع يتلا ةيلوصألا ثاحبألا : يناثلا مسقلا

 ناك ام ىلإ اهّدرو ءيرجهلا رشاعلا نرقلا يف سانلا ضعب دنع ةدئاس تناك يتلا

 لاجملا اذه يف اهّلُأ يتلا ٌثاحبألا هذهو «ةَّمألا هذه ءاملُع نِم ٌةريخلا هيلع

 م

 !تقئاوولاب لمع قف رضبل فطاوخلا قوبل 3

 8١. ص ماو ةركذت 0 0 0 تفناطل 0 )000(



 7 5-5 ةّيملعلا ينارقّشلا باَّمَولا دبع مامإلا ٌةايَح

 . َّصّنلا فلاخ اذإ ماهلإلا مك ىلع صحّملاو مّيَّتلا  ؟

 يالا علا أ نع بشل رجت#

 .هنم نيدهتجملا ةّمئألا يّربت نايبو ءيأَّرلا مذ نايب يف ةمّدقم - 5

 فدهلا وه ام ًامامت كِردُي (” -7- )١ ةصاخو ثاحبألا هذه يف رظاّنلاو
 نم روصعلا ضعب يف تداس يتلا ةركفلا «ينارعّشلا ٌمامإلا براح اهيفف ءاهنم

 اهعابّتا حصي ةَّنّسلاو ّباتكلا لباقت يتلا «ةيعرّشلا ججحلا نم ةَبُح ماهلإلا َّنأ

 . اهاضتقمب لمعلاو

 ّىده ىلع نر نيدهتجملا ةّمتألا نأ تابثإ ىلإ فدهي وهف (5) باتكلا اَمأ

 نم تباث يعرش ٍليلد نَع كلذ اولاق لب «مهيأرب هللا نيد يف اولوقي مل مهّبر نم
 .ةربتعملا ةلدألا

 يف ةصوصخم ةنّيعم ثاحبأب اهّصخ يتلا ةّيلوصألا بتكلا  ثلاثلا ٌمسقلا

 :اهنمو ءهقفلا لوصأ

 .سايقلا ملع يف سابتقالا ١

 ١ - "”داهتجالا ٌداوم يف دابكألا محفُم .
 هكو هلو هلق
 *ىنع «ي» ”ي*

 ثنلاّثلا بلطمقلا

 هدعاوقو هقفلا ملعب ينارغشلا مامإلا ةَلِص

 مولع يف ٍرُحبتم ملاع ّمامأ كفقن انّنإف هك ينارعّشلا مامإلا ٌمامأ فقّت امدنع

 دهتجم ّلك ٌعضي ءاهيدهتجم بهاذمب يفراع ءاهجراخمو اهلخادمب ريبخ ةعيرّشلا
 بّصعتَي الو هيف ام لمجأ نِم اذهو - بهذم لك مرتحي ؛ هيلا اكن وأ

 امب لمعلا َرثآ دقف ءىدهلاو ريخلا ىلع هرظن يف لكلا لب ءرخآ نود دحاول

 مامإلا بهذم فلاخ ولو  مهنم ٌةثالث هيلع قْفّتا وأ «ةعبرألا ةّمئألا هيلع ٌعمجأ

 .امهنع ليوطلا ثحبلا مغر امهيلع روثعلا نم نكمتأ مل ,ناباتكلا ناذه () .اهنع ليوطلا ثحبلا مغر اهيلع روثعلا نم نكمتأ مل :ةثالثلا بتكلا هذه ()



 ٍلوُصَألا ملع ٍدِصاَفَم ىلإ ٍلوُصُولا جان ه6

 هب درفنا امم رثكأ دكأتلاو ءانتعالا هجو ىلع كلذو  هّبهذم وه يذلا يعفاشلا

 الإ هل هتتطخت مدعو  مهنم دحاولا يأرل هحيحصتو همارتحا عم «نانثا وأ دحاو

 نأ ىلإ هرظن يف ُبرقأ ٌةثالثلا وأ ٌةعبرألا هيلع قمنا ام َّنأل ؛رثكألا يأرب ذخأي هنأ

 هللا هّمَركأ يتلا ننملا نع انثّدحي وه اهو «ةيعرّشلا صوصُنلاب ًاقَحلُم ًاّضن نوكي
 بتكل يتعلاطم : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا َّنَم امم» :لوقيو «لاجّملا اذه يف اهب

 مامإلا بهذم يف ُترَحبت امل كلذو يبهذم ىلع ةدايز ةثالثلا بهاذملا ةّمئأ

 اهيلع عّمجملا لئاسملا ةفرعم ىلإ تجتحا ءهاضرأو هنع ىلاعت هللا يضر يعفاشلا

 وعن امب لمعلا تبنتجأل كلذو .مهنم ٌةثالث اهيلع قْفّتا يتلا وأ «ةمئألا نيب
 را: ةيلع وعملا اني 'لمغأف «يبهذم نكي مل نإ ةةيءاكورمأ اميف مهّرمأ لثتمأو
 ؛تانقا وأ دحتاو:ةثةرقلا امه رتكأ نكاتلاو ءانتعالا هجو ىلع مهنم ٌةثالث هيلع قنا

 معنأ اًممو» :ًاضيأ لوقيو .'' عراَّشلا صوصنب قَحلُم هيلع اوعمجأ ام َّنأل

 نيح نيدهتجملا بهاذمل يريرقتو يهيجوت ةرثك : يلع هب ىلاعتو كرابت هللا

 َّنَظ امبرو «مهنم ٌدحاو اهل يريرقت لاح يف ينأك ىتح «مهمولع يف تربت
 :ٌئكلام وأ ٌئيلبنح وأ ٌيفنح يّنَأ مامإلا كلذ بهذم يف رّرقأ انأو يلع ُلْخاَّدلا
 يتطاحإل كلذو ؛هاضرأو هنع ىلاعت هللا يضر َيِعِفاّشلا مامإلل دّلقم ين ٌلاحلاو

 لاق امّبرو ءاهتلدأ ىلع يعالظاو ينس ىنامراللا يور دححا ارنا كي

 - صيقتتلاو ّمّذلا هجو ىلع - بهذمب دّيقتَي ال ًانالف نإ : يّْنع نيرّوهتملا ٌضعب
 ع نيدلا يف ارو ال ءيعالا خمول ؛ةّمئألا ّبهاذم رّرقأ ينّنأ ٌلاحلاو
 7 نص زل

 بئألا بتك ىلع َينارعّشلا مامإلل عساولا عالطالا اذه لك دعبو
 نمو «مهلاوقأ ىلع اهب اوُلدتسا يتلا ةيعرشلا مهتلدأ عيمجل هتفرعمو « نيدهتجملا

 يف نيبملا جهنملاو ءةمغلا فشك :باتك ةيوبنلا ةنسلا نم مهتّلدأ يف هفيلأت مَن

 : نراقملا هقفلا يف ِةّيديدجت ٍةوطخل لماش ٌرٌّوصت هدنع راص «نيدهتجملا ةلدأ نايب

 .896ص :قالخألاو ننملا فئاطل )١(

 .6 ١ص : قباسلا عجرملا )0



 ْ 0 ةّئملعلا ىنارعّشلا باّمَولا دبع مامإلا ٌةايح م 5 90 3 و

 وأ ةضراعتم ريغ اهنأ نايبو «ةيهقفلا بهاذملا نيب قيفوّتلا يهو ءاهيلإ قّبسُي مل
 ىلع ةّمئألا َلاوقأ َّنأو «ةيمالسإلا ةعيرّشلا يف دراو ريغ ضقانّتلا َّنأل ةضقانتم

 .ديدشتو فيفخت نيتبترم

 لصأو» :كلذ يف لوقيف ةّيقيفوتلا ةوطخلا هذه لصأ ىلع نهربي قلطناو

 نوجرخُي ال نيدهتجملا ٌعيمج ُتيأر «بهاذملا ةّلدأ بتك ُتْفَّنص امل ينأ كلذ

 حيرصب ذخأ نم مهنمف ءفَّفخمو دّدشم نيب مه امّنِإ ؛ءيش يف ةئسلا نع

 امهنم ظبّتسا امب ذخأ نم مهنمو ءامهموهفمب ذخأ نم مهنمو «نآرقلا وأ ثيدحلا

 حيحصلا سايقلاب ذخأ نم مهنمو «موهفملا كلذ نم طبنّتسا امب ذخأ نم مهنمو
 ةعيرشلا نم ةجوسنم مهنع ىلاعت هللا يضر مهبهاذم َنأكف حيحصلا لصألا ىلع
 يضر ةمئألا لاوقأ نيب عمجلا يف ٌتعضو دقو اهنم اهتمحُلو اهاَدُس «ةرّهطملا

 مهيدّلقم َلاوقأو «نيدهتجملا بهاذم َعيمج عجرُت ًانازيم نيعمجأ مهنع ىلاعت هلل
 ُحيشلا اهّراعتسا دقو يرصع لهأ نِم ًاقئاذ اهل ْدجأ مل «ةّرّهطملا ةعيرشلا ىلإ

 هذه :لاقو ءاهب يناتأ مث ًاماِّيأ هدنع ثثكمف ءيفنحلا يبلش نيّدلا باهش

 ؟ ٌةلطاب يه :هل ُتلقف ءيبّمذم مالك ةرئاد نع جّرخأردقأ مل يّنإف كل ُةيصوصخ
 . '"”(لطبُم ةّلوصب تسيل اهمالك ٌةلوص :لاقف

 هّباتك وه امّنِإ اذه هثيدح يف َينارعّشلا ٌمامإلا هينعي يذلا ُنازيملا اذهو
 نازيملا باتك هلبق فلأ دق باتكلا اذه فّلؤوي نأ لبق ناكو «©"”ىربكلا نازيملا
 ذخأف هّبناوج حّضصويو هعسويو ءهحّرْشَي نأ هل اَدَب مث ةيرضخلا نازيملا وأ ىرغصلا

 )١( :قالخألاو نئملا فئاطل ص9١ - 97.

 نيب علا ُينارعّشلا ٌمامإلا هيف دّصَق «نراقملا هقفلا يف ميظع باتك :ىربكلا نازيملا باتك )0

 ىلإ هَقِبَس ًادحأ فرعي ال هنأ ركذو «نيدهتجملا عيمج لاوقأو ءرهاظلا يف ةرياغتملا ةّلدألا

 نيدهتجملا ةئئألا نأ ىلع ًازّكرم لوصألاو عيرشُتلا خيرات يف تامّدقمب مَّدقف ءكلذ

 َعمج مث ء«صوصنلا ةفلاخم ىلإ نودصقي ال مهَّنأو «ءىوهلاب ىلاعت هللا نيد يف نولوقي ال

 ةفينح يبأ مامإلا نع عافّدلا نم ٌرّثكأو هب نيدهتجملا لمعو ءيأََرلا ىلع دراولا ملا ني

 ركذ مث - بهذملا ّيعفاش هوك عم  هحدم يف بنطأ نم ٌركدو هجهنمو هلوصأ جرشب
 كلذ دعب دّروأ ّمث ءاهتيب قّقوو ةّيهقفلا باوبألا عيمج يف رهاّظلا يف ةضراعتملا ٌتيداحألا



 ٍلوصألا ملِع ِدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصولا ٌجاَهْنِم يا
 لحل ١ يق

 "انجري تكا :ناياتكلا مط دقو ةىروكلا ناةتلا هناكك تل اكو
 ع 00-0 رم نم ٠ - ٠ ٠ -. يف

 جرح ًارصاعم ًاملاع َّنأ ول َتيأرأ» :اطع دمحأ رداقلا دبع َحيَّشلا ٌةليضف لاق
 ًاعيمج مه اّمنإو «ةقيقحلا يف ةعبرألا ةمئألا نيب فالخ ال هنإ :ٌلوقت ٍةيرظنب انيلع

 ةياعر ؛فيفخّتلاو ديدشُتلا صوصن نم اهيف امب ةعيرّشلا نيع لوح نورودَي

 اهتّلدأب هذه هَكّي هتّيرظن تّبْنَأ مث ؛هلاوحأ نم لاح ّلك يف ناسنإلا تاردقل
 ًادعا ذأ ول «نسداشلا ءارقتسالا جهنم ىلع اهتلثمأب ا دعو افراق

 لك نم ٌءاوضألا هيلع تطّلسَتو ,ةّيملعلا تاجرّدلا َعفرأ قدس نآلا كلذ ٌعَّص

 اهّنأل الإ َكاذ امو «باقلألا مظعأ هل كفل او ب احلا َعفرأ ْأّوبَتو ءبناج

 لبق نِم ٌءاملعلا بتك ام ىَراصُقو ٌقِحال اهب هفَحلي ملو ءٌّدحأ اهيلإ هقبسي مل ٌةركف
 كلذ يف بنك ليلد ىلع ٍليلد ٌحيجرتو ٍلوق لك ٌةلدأو .ءاهقفلا فالتخا ٌضْرَع وه

 ناكو «نيرّسفملاو نيّيلوصألا نِم مهريغو «ءيزج نباو بجر ُنباو ريرج ُنِبا
 ُصاَّصَجلا َّلعَف امك هبهذَم ةّلدأل ٌراصتنالا فّلؤملا ديجُي نأ ةعاربلا ُسايقم

 .امهّريغو يعْفاَّشلا يساّرهلاو «ٌئفنحلا

 لوح ٌرودت ٌةلأسملا امّنإو «فالخ ال هنأ ٍءاملعلا نم ٌملاع تبي نأ اَمأ

 ءصَّنلا حيرَص نم ٍةرئاد يف  مالسإلا دصاقم نِم امهالكو  ديدشّتلاو فيفخّتلا

 كلذ ريغ وأ ءحيحصلا سايقلا وأ «موهفملا كلذ نم طابنتسالا وأ ءهموهفم وأ

 لاوقألا ًابسان هيف فّلتخملا نِم هيلع عّمجملا قفّنملا ًانّيبم باوبألا بسحب ةّيهقفلا ٌلئاسملا 1

 لك عم ّمجلا بدألاو قئافلا مارتحالا عم .قيقد ٌيفوص هيجوتب لوق لك ًاهّجوُم اهباحصأ ىلإ
 .بهذم

 نكي هرعت ام اه تلوح رادقملا ةيلاع شرات ارم لولا :باتكلا ةمدقم يف لاق دقو

 اهتَّلصو ... مهيدّلقمو نيدهتجملا عيمج لاوقأ نيبو رهاّظلا يف ةرياغتملا ةّلدألا نيب ٌعمجلا

 اني اهّتضرع ْنأ دعب رصعلا ةّمئأو «مالسإلا خياشم نم رصعلا لهأ رباكأ ةراشإب

 الإو ءاهثيقبأ اهولبُق ْنِإَف ءاهيف اورظني نأ دعب الإ اهتبثأ نأ ٌٍبحأ ال نأ مهل ٌتركذو ءاهتابثإ
 ,هعاوق يف امّيس ال فالخلا هركأو ٌقافولا ٌبحأ هللا دمحب يّنِإف ءاهثوحم اهوضترَي مل
 - ١/54ج :ىربكلا نازيملا .«نيدلا



 46 ٠ ةّيملعلا ينارّشلا باّمَولا دبع مامالا ٌةايع

 لبَق ديا هحلإ نطفَي ملو د هكردُي مل ام اذهف» طانتكسالا لئاتتو هو

 دخَأ دق ٌينارعّشلا نإ :نآلا ىلإ لقي لقي مل ًادحأ نو ....قالطإلا ىلع خيتارعُشلا

 5 ”«هريغ نع هذه هّتركف

 خياشم نِم هنامز ءاملع ٌرابك ٌراشتساو «ًاليوط رّكف ينارعّشلا ّمامإلا ّنإو
 لب «ةديرفلا ةّيرظنلا هذهب يمالسإلا ملاعلا ىلإ َجرخَي نأ ”لبق رابكلا مالسإلا
 اهئارثو «ةرّهطملا ةعيرّشلا ةدحوب لوقلا يهو «ةتباثلا ةيمالسإلا ةقيقحلا هذهب
 داضتلاو ضقانتلا مدع يلاتلابو ءاهصوصنو اهتلدأ نيب ضقانتلاو فالتخالا مدعو

 نازيملا :اهنم ةّصاخو  هتافلؤم نم ظحلن اننأل ؛ةقيقحلا يف ةمئأل لاوقأ نيب

 نفاس نانو دو ةريصعخسوو نها وملاو ةقيفاوتلاو هةمشلا تفكر وكلا
 هذهب ًالوغشم ناك هنأ  اهريغو «يأّرلا ٌمذو قالخألاو ننملا فئاطلو «ةينارعشلا

 ثحبلا جهانم نع ٌةميق لقي ال ًاليصأ ًاًيملع ًاجهنم اهل ٌدعُي «ًاليوط ًانمز ةيرطُتلا
 . ©ةّيملعلا تاحورطألاو لئاسّرلا دادعإ يف ثيدحلا

 ةّيرظّنلا هذه نع ًائيش انل حرشَي َينارعّشلا مامإلا ةليضفل انه َمالكلا ٌكرتأو
 ةعيرّشلا لعَج يذلا هلل ٌدمحلا» :”لوقيف «ًاليوط ًانامز هّركفو هّلاب ُتلْعَش يتلا
 ىلع هّلوادج ىرجأو «ناجلُحلاو مولعلا راحب ٌعيمج هنم رّجفتي ًارحب ةرّهطملا

 هدابع نِم ءاش نَم ىلع َّنَمو ءناَّدلاو يصاقلا ّبلق اهنم ىوَر ىَّنح بولقلا ضرأ
 نق ةزتشسملا اهراثآو ءاهرابخأ عيمجب ةعيرشلا عوبني ىلع فارشإلاب نيّضتخملا
 ا عشا ةعترل تءاجف هبلق يف اهثيداحأ عمج دعب اهدهش ىّنح نادلبلا

 «نيملسملا نِم ٍدحأ ىلع َقيِض الو اهيف جرح ال ءناسحإلاو مالسإلا بتارمل

 :اطع رداقلا دبع خيشلل «ينارعشلا مامإلل مالسإلا ناكرأ رارسأ :باتك قيقحت ةمدقم )١(

 .١٠١ص

 - 55 /١ج :ىربكلا نازيملا يف امك (')

 .فرصتب ١١ص :قباسلا عجرملا

 نع ينارعشلا مامإلا مّلكت .1 - 1١ص :ةمألا عيمج نع ةّمُّعلا فشك باتك ةمدقم يف
 نازيملا هباتك ةمدقم يف ةضافتساب كلذ يف هتلدأ نّيِبو .هل هفيلأت يعاود نّيبو «نازيملا هباتك

 :ىربكلا ج١/594  15١.
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 لوص ملع 2 ا ىلإ ٍلوصْولا ٌجاَهْنِم 50 1175 5

 6 امو : :لوقي ىلاعت هللا َّنِإف «ناتهُبو ّعظنَت هُدوهِشَق اهيف كلذ دهَّش نّمو

 َّنِإف «نآرقلا بّذك دقف يذلا يف جرحلا ىعَّذأ نمو [78 :جحلا] «جرح ني نبذل يف

 لكو ءناصغألاو عورُملاك اهئاملع ٌلاوقأو «ةرشتنملا ةقيظحلا ةرجكلاك ةفيرشلا

 نع هروصقل وه امَّنإف اهئاملع ٍلاوقأ يف أطحح وأ اهرابخأ يف ًاضقانت دهش نَم

 اههنم لكل «ليدشتو قيفقت قيعترم ىلع «ةءاج ةقيرشلا نق «تاقوعلا جرد

 هب هيلع مكحو ءديدْشّتلاب بطوُخ مهنم ّيوَق نّمف. .. ةدحاو ةبترم ىلع ال ٌلاجر
 ثيضلا تلك دن هيحرلاب طرح يسحتا) ءاهوحنو قوقحلا ىف

 0 0 ا رمؤُي الو ءايوقألا ةبترمل دوعّصلا

 أَو قدحاو ةبترم ىلع تءاج امّنإ َةعيرَّشلا َّنأ مهِدوهُش يف الإ مهيدّنقمو

 ىقابلاو لاوقألا وأ ةلدألا كلت باحصأ نم رمألا سفن ىف دحاو بيصملا

 تاكا ولو .نينبترم ىلع تءاج ةعيرشلا نأ هدقتعتن يذلا قحلاف.٠ ؛ةيطخم

 مسق يف ًاباذع تناكل طقف ديدشت وأ ءطقف فيفخت اَّمِإ ةدحاو ةبترم ىلع تءاج

 مهفل لخَد نّمف. .. ليهسّتلاو فيفخّتلا مسق يف ٌراعَّشلا رهظي ملو ءديدشُنلا

 رو :"”ةلمج ةعيرّشلا نِم هّدنع ٌفالخلا َعفترا نازيملا اذه باب نِم ةعيرّشلا

 ؛ةعيرشلا نيع نم مهلك مهدادمتسال ؛نوحبسَي اهرحب يف ةعيرّشلا ءاملع َعيمج

 عفترا» : هنأ نازيملا اذه ةحص دقتعا نميف مالكلا اذه ىنعم يف لي ُئِنارعّشلا مامإلا لاق )١(

 هلوسرو ىلاعت هللا مالك نأل ؛اهئاملع لاوقأو ةعيرشلا ماكحأ يف هدنع فالخلاو ضقانتلا

 عزانم ىلع علطاو مهرادقم فرع نم دنع ةمئألا مالك كلذكو ءضقانتلا نع ّلجي هلي
 وأ باتكلا نم عرفتم وهو الإ دهتجملا هطبنتسا مكح نم امف ؛ مهتاطابنتسا عضاومو مهلاوقأ

 ضعب لهج دهتجملا هطبنتسا يذلا مكحلا كلذ ةحص يف حدقي الو ءاعم امهنم وأ ةنسلا

 ًاضتانت اهئاملع لاوقأ وأ ةعيرشلا ثيداحأ يف دهش نم لكو «هتاطابنتسا اع نيدلقملا

 ' غنانمو دهتجملا اهيلإ دنتسا يتلا ةلدآلاب ًاملاع ناك هنأ ولو رظنلا فيعض وهف هدر نكمي ال

 - نم نِإف «ةعيرشلا يتبترم ىذتحا نَم لاح ىلع هلباقمو لوق وأ ثيدح لك لمحل هلاوقأ

 | مالسإلا ةرضح يف مهماقمو مهلوقع ردق ىلع سانلا بطاخي ناك ٍلكَي هللا لوسر نأ مولعملا
 0 .١/59ج :ىربكلا نازيملا .«ناسحإلا وأ ناميإلا وأ



 0 ةّيملعلا ينارّشلا باّمَولا دبع مامالا ٌةايح

 مهلاوقأ الو مهِيلدأ نم ائيش دجي ملو مهلاوقأو نيدهتجملا ةلدأ َعيمج رّرَقو
 .«ةعيرّشلا اهنيعب يه بهاذملا َعومجم نأ ملَعو «ةرّهطملا ةعيرّشلا نع ًاجراخ

 ىربكلا ةنّودملا رصتخم باتك ًاضيأ ةّيهقفلا َيِنارعَّشلا مامإلا تافّلؤم نمو
 لا باتك عّلاط امل هرّصّتخا دقو .ةّيكلاملا هقف ىف

 تناك لب ةّيداع ةقالع دّرجم هقفلا ملعب ينارعّشلا مامإلا ةقالع نكت مل :ًاذإ

 لك نأ تابثإو «ةمئألا لاوقأ نيب قيفوتو ءعمجو ٍديدجت ةداير ةلص هب هتلص

 ةعيرشلا نع ةجراخ ريغ ةعبرألا ةمئآلاك حلاصلا فلسلا نم نيدهتجملا بهاذم

 عباصألاو صخاشلاب لظلا لاصتاو ءناصغألاب ةرجشلا لاصتا اهب ةلصتم يه لب

 نيب هيف قو دقف «هقفلا ىف ًادّدجم ىربكلا نازيملا :هباتك ىف ربّتعا دقو .ديلاب

 دقلو «ةَّيهقفلا بهاذملل ةنراقم ةّيقيفوت ةسارد لّوأ ربّثعاو «ىمالسإلا هقفلا ةمئأ
 قفركو 5-5 0 5 0
 ١ ةيحلا تاغللا نم ةغل نم رثكأ ىلإ مجرت

 تناك لب «هرامضم نع ًاديعب نكي ملف :ةيهقفلا دعاوقلا ملعل ةبسنلاب امأو

 دعاوق رصتخم :امه نيباتك هيف فّلأ دقف غلاب مامتهاو ءةعساو تاكراشم هيف هل

 دقو «ةحيحصلا هماكحأ نم ءيش فذح ريغ نم هرصتخا دقو يشكرزلا مامإلا

 اهحضوأو دعاوقلا عمجأ :اهنأب يشكرزلا دعاوق هلك ينارعشلا فصو

 «دحاو باتك ىف اهلك دعاوقلا هذه عمجب ماق «ىشكرزلا مامإلا دعاوقو ,يكبسلا

 . '؟اسيفن ًاباتك لاق امك  ءاجف اهنم لخادتملا فذحو

 هكو ةهثو ةهثو
 هيد نع «نع

 )١«( :قالخألاو نئملا فئاطل :رظني ص9١.
 .9/1١ج :ىربكلا نازيملا باتك ىلع ةريمع نمحرلا دبع روتكدلا قيقحت ةمدقم :رظني ()
 .88ص :قالخألاو نئملا فئاطل :رظني 4

 - ىلع ةينبملا دئاوفلا :وه  ملعأ ىلاعت هللاو  باتكلا اذه مسا لعلو .قباسلا ردصملا 4



 ٍلوُصألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصؤلا ٌجاَهنِم

 ْعِباَرلا ٌُبلطَملا

 ةّيمالسإلا ةديقعلا ملعب نارعّشلا مامإلا ٌةلِص

 ,هناسرف نم ًاسرافو «ملعلا اذه داّوُر نم ًادئار هلك ٌئنارعشلا ُمامإلا ّدَعُي

 يتلا ةحيحّصلا ةديقعلا حيضوت يف ىلوطلا ديلاو «ةعساولا ةربخلا هيف مهل نيذلا

 نم اهُضقانُيو اهفلاخي ام نايب مم ءروصعلا رم ىلع ةعامجلاو َهَّنّسلا ٌلهأ اهّدقتعا

 ىلع ًةرهاظ ًةلالد ٌُلدتل ملعلا اذه يف ُةريثكلا هُئاَفّلْؤمو «ىرخأ دئاقعو بهاذم
 ّلك انه درسأ نأ ديرأ الو ءلاجملا اذه يف هل ىلاعت هللا هانآ يذلا ريزغلا ملعلا
 ملع يف ةيلاعلا هتناكم نييبتل ؛اهّمَهَأ ركذأ نأ .يتينكي انيتإو  ةيدكاقعلا هئاَفْلْوَم

 : تافّلؤملا هذه مهأ نمف هب ةّيوقلا هتلصو «ةديقعلا

 اذه ةركف قلطنت :رباكألا ةديقع نايب ىف رهاوجلاو تيقاويلا باتك ١

 نم ٌةليوط ٌةرتف هّلاب ٌتلغش يتلاو َيِنارعّشلا ٌمامإلا اهاّنبت يتلا ةلاسرلا نم باتكلا

 بهاذملاو «ةفلتخملا راكفألاو ةبّعشتملا ءارآلا نيب قيفوّتلا ةركف يهو ءْنمَّرلا

 فص تَّفش يتلا ةعساولا ةجرفلا هله دست نأ هدهج لكب لواحف .ةنيابتملا

 كلذل ؛نُحاطّتلاو نُعاضّتلا حور مهتيب تدّجوأو ءمهّتّدحو تّنَذو «نيملسملا

 نييفوضلاو نيملكتملاو ءاهقفلا اءازآ قبب دشنوت ىتلا بتكلا فيلات ىلع فك
 هفيلأت ببس هتمدقم يف نِّيبو يل ا ب

 لهأ دئاقع نيب ةقباطملا هيف ٌتلواح دئاقعلا ىف هتفلأ باتك اذه» :لاقف

 ىلع دئاقعلا يف ٌرادملا َّنأل كلذو .يتقاط ٌبسَح ركفلا لهأ ٍدئاقع 7 تقكلا
 ؛ .لهأ اّمإو «لالدتساو رظن ّلهأ اّمِإ :نامسق مهّلك قلححلا ذإ «نيتفث ةئالطلا نيتاه

 | نم ٌَنظ امّبرف هترئاد لهأل ًابتك نيتفئالّطلا نم لك فّلأ دقو «نايِعو يفشك

 "يف ٌثدصقق رخال تلافف د نيت َرئاَّذلا ىدحإ مالك َّنأ ةعيرّشلا يف هل ّصوَع ال

 ا يدا كا يسن 0 «ةيهقفلا دعاوقلا

 ابي ام ىلع عالطإلا وه :حالطصالا يفو .رتاسلا عفر و أ باجحلا عفر :ةغل فشكلا )١(

 .ةتافيرعتلا . ًادوهش وأ ًادوجو ةيقيقحلا ةيفخلا رومألاو ةيبيغلا يناعملا نم باجحلا

 ٍ .550 4ص :فيراعتلا «777ص :يناجرجلل



 4 5 5 3 َ و
 0 ةّيملعلا ينارقشلا باهّولا دبع مامإلا ةايح

 محرق ,ىرخألاب ةرئاد لك لهأ مالك ديأتيل ؛ مهيب عْمَجْلا هجَو َّنايب باتكلا اذه
 00 كو َّنِإف 0 هتثلواح ميال رولا املا داو

 يف ةّوقلا دجت سلو. قون لو نيج سلا الع عال تل ١ فق

 . '”(مهقيرط يكلاس َدّلقِل ؛فشكلا ّلهأ هيلع ام َنود ٌروهمجلا هيلع ام داقتعا

 اهيف ٌئراقلا دجي يتلا ةمّيقلا تاعوضوملاو ةفيرطلا رارسألاب ٌلفاح باتكلاو
 ملقب ةّيرثنو ةّيرعش ٍتاظيرقتب هتياهن يف ٌرّرطمو :هاينُدو هنيد ىلع هُئيعُي ًارفاو ًاداَر

 9هئابدأو هرصع ءاملع

 :©"9هل اوظّرقو ءاملعلا نم هيلع اوبتك نيذلا ةلمج نمو

 يف حّدقُي ال» :نع لاقف «ثأك ٌيلبنحلا ٌيحوتفلا دمحأ مالسإلا خيش أ

 ةئطخت يف ىعسُي ال امك «باَّذك ٌدحاج وأ ٌباترم ٌدناعم الإ باتكلا اذه يناعم

 ركنُي ال امكو «باوّصلا قيرط نع دئاح «باتكلا ملع نع راع لك الإ هفّلؤم

 .ادوحَج لهاج وأ دوسح ّيِبَع لك الإ هَّلؤم لضف
 ركنُي ال ٌباتك وه» :لاقف «يعفاّشلا يلمّرلا نيدلا باهش ٌمامإلاو ب

 حدم يف لاوقألا نم كلذ ريغ ىلإ .ههّلْثِم فّنُص ام هّنأب نانثا فلتخُي الو ءهّلضَ
 هتناكمو «هلضفب لماك يفارتعا ىلع لدي امم ءةثآكي هفّلْوم حدمو باتكلا اذه

 .ةميقلا دئاوفلا نم ولخي ال يذلا اذه هباتك ةميقو «ملعلا اذه يف ةخساّرلا

 هّلاق اًمِمو «ةّيهلإلا تافّصلا يناعمل ةّحّضوملا ةّيِفْشَكلا دعاوقلا باتك - ١

 ُثركذ ٌباتك اذهو» :هل هفيلأت ثعاب نع باتكلا اذه ةمّدقم يف َينارعّسلا ٌمامإلا
 ٌءافعضو نودحلملا همّهوتي ام درو ءالعو َّلج ٌّقحلا تافص نع ًةبوجألا هيف

 .197”ص :رشاعلا نرقلا مامإ ينارعشلا مامإلا () .15- ١18 /١ج :ينارعشلا مامإلل رباكألا ةديقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا 0(
 000 الا /1ج :رباكألا ةديقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا غرف
0 



 ٍلوُصألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصْؤلا ٌجاَهْنِم ه6 0 2 رو ريب[ قم

 مِّموتَي نأ العو لج ٌقحلا بانج ىلع ًةريغ ؛يماقم بسحب «ملعلا يف لاحلا 3

 3 اع قلت هايف دحأ

 دحاو عوضوم ىلع يقتلت داكت «ةبوجأو ٍةلئسأ ٍةئيه ىلع هتاعوضوم لعجو

 ةفيعّصلا ةّيرشبلا سفّنلا ىلع ةدراولا ماهوألا نم هناحبس ٌّقحلا هيزنت وهو ءضيرع

 مٌّموت نم سفنلا ىلإ زفقي دق ام عُئرك «ةّيلعلا اهتافصو ةّيهلإلا تاّذلا ٌقح يف
 ١ .داحّتالاو لولحلا وأ ميسجّنلاو هيبشّتلا

 ةقّدلا اهيف ىريل تامّموتلاو ةلئسألا هذه ىلع 5 هتبوجأ يف رظانلا َّنإو

 تايآلا ةيضق جلاعي امدنع ةصاخو «هب عتمتي ناك يذلا عساولا يملعلا قفألاو

 ."”تالاكشإو راكفأ نم اهيلع دري امو ؛ةهباشتملا

 بتك تاهّمأل ًارصّتخم باتكلا اذه ءاجو «ةيفاش ةيفاك تاباجإ تناكف

 يلف مالك ىلع ًايوق ًايملع ًاَّدَرو «ةعامجلاو َةّئَّسلا لهأ نِم رباكألا دئاقع

 ."”امهب قيلي ال ام .هتافصو هللا تاذ يف نيمّموتملا

 ٌةديقع هذهف» :هتمدقم يف لاقو 3ك ””*”يقهيبلا مامإلا ةديقع رصتخم - ٠

 ىّمسملا هباتك يف هدنسب ٌقهيبلا ٌدمحأ ٌمامإلا اهاوَر يتلا ةعامجلاو َةّنّسلا لهأ

 بتكلا راد .«57”ص :ينارعشلل «ةيهلإلا تافصلا يناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا )١(

 .رارع يدهم روتكدلا :قيقحت «توريب «ةيملعلا

 .باتكلا اذه نم اهدعب امو 75١ ص :لاثملا ليبس ىلع رظني (؟)

 .رارع دعسأ يدهم روتكدلل ,”5 - ”"ص ةيفشكلا دعاوقلا قيقحت ةمدقم :رظني (9)

 يقهيبلا نيسحلا نب دمحأ ركب ىبأ مامإلل داشرلا ليبس ىلإ ةيادهلاو داقتعالا باتك :همساو (54)

 يف هتفرعم ىلإ فلكملا رقتفي اميف هفنص هنأ هيف ركذ (ه404) :ةنس ىفوتملا يعفاشلا

 بترم وهو «فلكملا ىلع هداقتعا بجي ام نايب ىلع لمتشم باتك هنإو «عورفلاو لوصألا
 .17197/7ج :نونظلا فشك :رظني .باوبألا ىلع

 مّلاعلا يف ةرم لوأل هعبط متو «ًاقيقحتو ًةسارد باتكلا اذه ةمدخل ىلاعت هللا ينّمركأ دقو (0)
 هللا هظفح  يدهملا ةدوج روتكدلا ذاتسألا هل مَّدقو «م4١١١ ماع ةرهاقلا يف زركلا راد يف

 .رهزألا ةعماج سيئر بئان  ىلاعت



 هيلا ةّيملعلا ينارَعّشلا بالا دبع مامالا ٌةايع

 ةعلاطم نع ثرصق دق ّممهلا َّنإف ؛اهب ناوخإلا عفن ءاجر هنم اهُيقتنا «داقتعالابب

 نع انلدر داهعالا تافكل ينارعشلا مامإلا نم رايتخالا اذهو .؟”تالّوطملا

 ةَّنّسلا لهأ دنع ةديقعلا بتك يف ةقومرملا هتناكمو باتكلا اذه ردق مظع

 .ةعامجلاو

 ةديقعلا باوبأ لكل عماج باتك وهو «دئاقعلا ملع يف دئالقلا دئارف

 ملع ىلع عالطا ىندأ هل نَم همهفي طيسب لهس بولسأب ةّنّسلا لهأ بهذم ىلع
 ةمدقم يف هّلاق اًممو «ملعلا بالط ىلع ًاريسيت هراصتخاب ماق ٌّمث «ديحوتلا

 دئارفب ىّمسملا انباثتك نم ةحلاص ةلمج هيف ٌترصتخا ٌباتك اذهف» : رّصتخملا

 نيمئاقلا ةعامجلاو ةَّنّسلا لهأ دئاقعب ةّصاخ اهُتلعجو ءدئاقعلا ملع يف دئالقلا

 ويدل ناهك

 دقتعنو» :هلوقب ةرقف لك أدتبا ,تارقف ىلع باتكلا اذه ميسقتب ماق دقو

 ةبحاّصلا نع هّدنم ىلاعتو كرابت انّبر َّنأ دقتعنو» :هلوق كلذ ةلثمأ نمو .«.. نأ

 هتاذب ٌدوجوم .هعم َرّبدم ال ٌمناص هل َريِزَو ال كلم ءهل َكيرش ال كلام ءدّلولاو

 . .هدوجو يف هيلإ رقتفم هاوس ٍدوجوُم لك لب ءهدجوُي دجوُم ىلإ ٍراقتفا ريغ نم
 اذكه و."”.. هئاقبل ةياهن الو ءهدوجول حاتتفا ال .هسفنب ٌدوجوم ىلاعت وهو

 . باتكلا ثاحبأ رخآ ىلإ

 وهو ةةيدمحملا ةتملاو هتاتكلاب ةديشجلا ةينازعشلا لتاقعلا :نازيمي

 «ىلاعتو هناحبس ٌّقحلا تافصب ًاًضصاخ هّلعج دقو «ةيهقفلا ىربكلا نازيملاريغ

 هذه نيب قيفوّتلا ةّيفيكو ,.مهريغو نيمّلكتملا نيب يفالخ نم اهيف عّقو امو

 يف لاق اًممو «كلذ ّلك يف ءاملعلا رابك نع ةريثكلا لوقّتلا داريإ عم ؛لاوقألا

 .ىلوألا ةقرولا :ينارعشلا مامإلل .يقهيبلا مامإلا ةديقع رصتخم طوطخم ةمدقم نم )١(

 .دئالقلا دئارف رصتخم ةمدقم نم [أ/١ق] (0)

 .دئالقلا دئارف رصتخم نم [ب/الق]



 ٍلوصألا ملِع ِدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصْولا ٌجاَهْنِم ه8

 لاوقأو ةَّنّسلاو باتكلاب ٌةدِّيشم ءدئاقعلا ملع يف ةسيفن ٌنازيم هذهف» :هتمّدقم

 مهّملا نيَعِب اهيف لّمأت نم ءاهلثم عْضَو ىلإ ينّمَبس ًادحأ ُملعأ ال «ةّمئألا

 تافصلا تايآ يف نيمّلكتملا نيب عقاولا فالخلل ةعفاّرلاك اهّدَّجو ٍفاصنإلاو

 ةنسلأ ىلعو هباتك يف هسْفن ىلإ ىلاعت ٌقحلا هّئاضأ ام عيمجب هناميإل ؛ اهرابخأو

 انْفْلَكُي مل ىلاعت ٌّقحلا َّنإف ءاهفييكت نع ٌلوقعلا ٌرجعت يتلا تافّصلا نم هلسر

 نِم ٌحلاّصلا ُفَلَّسلا هيلع ناك ام اذهو ءانتافصل هتافص ةنّيابمل ؛اهِفيَك ٍةفرعمب

 تايآ نم ًائيش لّوأ هنأ مهنم ٍدحأ نع لِقْن ْنِإو «نيعمجأ نيو نيِعباَتلاو ةباحّصلا

 ٌنيح مهلوقع بارطضال ًانيكستو نيرصاقلاب ةمحر َكلذ امَّنِإف اهرابخأو تافّصلا
 نم برقي اميف ةدراولاو هيزنّتلا يف ةدراولا ةّلدألا نيب عْمَجلا يف ترّبحَت

 ين ةييشلا

 يتلا ةيدئاقعلا اياضقلا ةلمج نمو «باوبأ ةينامثو ةمّدقم ىلع هّلعَج دقو

 ءداحتالاو لوللاب لوّقلا عمر ويقف ملطو ملاخلا تودخأ هيف اهيشكات

 نع زّيمتم ىلاعت هّنأو ًاقلطم ةيهلإلا تاذلا هنكب قلخلا نم ٍدحأ ةفرعم ٌةلاحتساو

 تايآلل ليوأتلا ةلأسم ليصفّتلاب شقان امك «نيقولخملا تافص نع ههيزنتب

 :كلذ ريغ: ىلإ :ةهباشتملا

 رَرُد نم ربّتعُت يتلاو «ةريخألا ةثالثلا بتكلا هذه ةيمهأ نم مغرلا ىلعو

 ةملظ يف لازت ال  يملع ٌَدَح ىلع  اهْنأ الإ «ةّيملعلا هزونكو َينارعّشلا مامإلا

 .نآلا ىتح مّدخُت ملو عَبْطُت مل .تاطوطخملا رود جاردأ

 هكو ةهثم ةكم
 هيد من9 «نع

 )١( :ةينارعشلا دئاقعلا نازيم ]ق1/١أ-
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 سماخلا بلطملا

 ىرخألا مولعلاب ينارغّشلا مامإلا ةَلِص

 ءملعلا يف ىلاعت هللا تايآ نم ٌةيآ 15 ٌنيِنارعشلا ٌمامإلا :”فّؤصَّتلا ملعب هتلص  ًالوأ

 ءىشلا مهنع ذخأف «نيحلاّصلاو ءايلوألاو ءاملعلا نم ريثكب عمتجا لقول فّوِصَتلاو

 . مهبادآب بّدأتو .مهقالخأب قلتو « ريثكلا

 :ىمظعلا هتازاس نم ةراتكو < قوبعلا فشلا فؤصتلا ةتللا نا قدِص ثاسلو
 يدهّتو «هللا ىلإ نيرئاّسلا ٌدْشَرَت ةّيلقعلاو ةّيحوُرلا قرظلا قّرتفُم ىلع تماق يذلا

 .نيقّيلاو مالّسلا ئطاوش ىلإ نيبعتُملا نيرئاحلا

 ءالَخّدلاو ليخّدلا نمو سّدلا نم فُوصّتلا ةيقنتل ٌربكألا هّدهج صّصت دقو
 ةقداّصلا ةّيدوبعلاو «ةلماكلا ٌةعاطلا هقده «ىلاعت هلل هلل ًاصلاخ ًاناميإ اني هتيلجتو

 ءءارمللا الو َلدَجلا ُفرعَي ال لكي هللا ٍلوسرل ُماَّنلا ٌيقيقحلا ٌعابَّتالاو «ىلاعت هلل
 نم هرصع يف ةَّمألاب جورخلا َلواحو ؛َيفسلَملا ٌحبّسلاو "”َعطَّسلا ٌرقيال

 لمعلاو تباثلا نيقّيلا ىلإ .هرهوجو نيّدلا حور ىلإ تافالخلاو تاّيلدَجلا

 ةيعرشلا بادآلا عم فوقولا :وه فوصتلا :َّنأ اهنم «ةديدع تافيرعتب فوصتلا ملع فرع )١(
  رهاظلا يف نطابلا نم اهمكح ىريف ًانطابو  نطابلا يف رهاظلا نم اهّمكُح ىريف - ًارهاظ
 ْغْرْفَّتلا هلصأو ىلاعت هللا عم ةلماعملا ءافص وه :ليقو «ٌلامك نيمكحلاب بّدأتملل لصحيف

 مامإلل تافيرعتلا :رظني .كلذ ريغ ليقو «يهنلاو رمألا تحت ربَّصلا وه :ليقو ءايندلا نع

 ميهاربإ :قيقحت ه١ :ط «توريب «ىبرعلا باتكلا راد 854 - ١8"ص :ىناجرجلا

 ١/ :طءتوريب ءرصاعملا ركفلا راد .١18ص :يوانملا مامإلل فيراعتلا «يرايبألا

 .ةيادلا ناوضر دمحم .د :قيقحت 22ه ٠

 .1الا//”ج :يزغلل ةرئاسلا بكاوكلا (0)

 نم ردصت ىوعدو ةنوعر ةحئار اهيلع ةملك نع ةرابعا : هنأب يناجرجلا مامإلا هفرع حطَّشلا ()

 هفّرعو 0 لا ياسا 2107 ند واو يارا ورا دعا ةلرضلا لك

 17٠. - 4؟9ص :فيراعتلا 0 ناك نإو
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 ٍلوُصَألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصَولا ٌجاَهنِم 0

 امك ةّبحّملاو ةمحرلا ىلع ةايحلا سسأ ةماقإو ةّيركفلاو ةّيبلقلا ةدحولاو حِلاَّصلا

 .'"”ضيغَبلا ٍلدجلاو قاقَّشلا ىلع ال «ىلاعتو كرابت هللا اّنم كلذ دارأ

 ٍةمامإ ٌهلص يه فُوِصَتلا ملعب َيِنارعّشلا مامإلا ًةلص َّنأب :لوقلا يننكمُيو
 اوربخو .«هلاوحأ اودهاشو هورصاع نيذلا ءاملعلا رابك ةداهشب كلذو «ءقدايرو

 نينّسلا ٌربع هب قلع امم هل ةيقنتو ديدجت ةلص فّرصتلا ملعب هتلص تناكو ءهقالخأ

 نيذلا هنامز ةفّوصتم ىلع بيعي ناكف «ةماّدهلاو ةفرحنملا راكفألا نم مايألاو

 ةّيوينُّدلا بساكملا نم بسكمل هب اوقصلو ء«طقف ًارهاظ فّرصّنلل اوبستنا

 نأ اكيعتو ؛ةصرفلا هل ثحيتأ املك هتافلؤم يف مهمجاهي ناكو «ةصيخّرلا

 ناتكلاب لمغلا ةجيتت وه امنإ مهّلئاسمو مهّبتك هيف ُيفوُصلا َعضَو يذلا فّوِصَللا

 , وملك ميلك ملغ امنت لوك قف: ةلكلاو

 ةعيرشلا مولعب ٌحضافلا لهجلا ٌينارعّشلا ٌُمامإلا اهّدقتنا يتلا ةلثمألا نمو

 عمو ءاهمولع نم ًاثيش اومّلعت امف «ًاروز ةخيشملل اورَّدصَت نيذلا ضعب دنع ةرّهطُملا

 نيديرملا ةيبرتل نورَّدصتيو ؛مهقاوذأو ةّيفوُصلا مولع يف نومّلكتي اوحار كلذ

 نع مّلكت امدنع لاقف ىلاعت هللا نع ٌباجح ةعيرّشلا ٌمولع َّنأ اومعّر دقو «بالطظلاو

 ةنسلاو باتكلا ةمزالم : بوو حلاّصلا فّلّسلا قالخأ نمو» : حلاّصلا فلّسلا قالخأ

 ةعيرّشلا مولع يف هرُحبت دعب الإ داشرإلل مهّدحأ رّدصتي الو ءصخاّشلل للا موزلك
 موقلا بتكو. .ةيعمملاو ةمودجلا عا زنلاا هدا عيمج ىلع علا تعني ةروطملا

 راص دق ٌقلخلا اذهو.. مهلاعفأو مهلاوقأ نم وهظي انيك كلن ةنؤحسم (ةيفوصلا)

 يف يف مدق هل سيل نمب عمتجي مهدحأ راصف نامزلا اذه (ةيفوص) ءارقف يف ًابيرغ

 ةنس الو باتك هل دهشي ال امم حطشلاو ءاقبلاو ءانفلا يف تاملك هنم فقلتيو «قيرطلا

 تمصلا رهظيو ًالثم مورلا دالب ىلإ رفاسي مث َةَبَذَع هل يخريو َةّبج هل سبلي مث

 ًائيش هل اوبّثر امبرف «ءارمألاو ءارزولاب كلذ يف لسوتيو ًابترم هل بلطيف عوجلاو

 . 8ص :ينارعشلا مامإلاو يمالسإلا فوصتلا : رظني قلل

 : قيقحتب .١٠١٠2ص :ينارعشلا مامإلل ةروهشملا مولعلا دبز نايب يف ةروثنملا رردلا : رظني ةههز

 .اطع رداقلا دبع روتكدلا



 ه0 ةّيملعلا ينارعّشلا باّمَولا دبع مامإلا ٌةايح

 هيف مهداقتعاو ةالولا ىلع سيبلت عونب هذخأ هنوكل هنطب يف ًامارح هلكأي ريصيف

 ءانفلا يف قوذ الو ملع ريغب ضوخي راصف مهنم صخش يلع لخد دقو «حالصلا
 طورش نع ينربخأ :ًاموي هل تلقف .ًامايأ ينبظاوف هنودقتعي ةعامج هعمو ءاقبلاو

 نإ يخأ اي :هل تلقف ًائيش ملعلا يف تأرق ام انأ : يل لاقف ؟يه ام ةالصلاو ءوضولا

 نيب قرفي مل نمو «عامجإلاب ٌبجاو ٌرمأ ةنسلاو باتكلا رهاظ ىلع تادابعلا حيحصت

 زوجي ال لهاجلاو «لهاج وهف هوركملاو مّرحملا نيب الو ءبودنملاو بجاولا

 مث ءاباوج دري ملو سرخف .نطابلا قيرط يف الو رهاظلا قيرط يف ال هب ءادتقالا
 . ""”(هنم هللا ينحارأف هبدأ ءوس نم ًارش ينبأد دق ناكو ؛مويلا كلذ نم ينع عطقنا

 يده نم ةعبان ةيفوصلا قيرط نأب هبتك نم عضوم نم رثكأ يف نِّيبي مث
 هل سيلف الإو ,كلذك نوكت نأ يغبني يفوصلا ةقيقحو «ةيدمحملا ةنسلاو باتكلا

 لَّمَع ٌملاع وه :موقلا دنع ٌيفوُصلا ةقيقح َّنإف» :لوقيف همسا الإ فوصتلا نم

 مهتذمالت نم موقلا هبلطي ام ةياغو ءريغ ال صالخإلا هجو ىلع هملعب
 ريصي نأ كلذ ريغو دهزلاو عرولاو تمصلاو رهّشلاو موصلاب تادهاجملاب

 ءريغ ال حلاصلا مهفلس هيلع ناك ام هبشي يذلا هجولا ىلع تادابعلاب يتأي مهدحأ

 اهنأ سانلا ٌضعب ّنظ اهب نيلماعلا ساردناب فلسلا قيرط تسردنا امل نكلو

 . "”«اهلهأ تافصب قّلختي نم ةَّلقل ةعيرشلا نع ةجراخ

 ناك ّيملعلا هجاتن لج َّنِإ لب ءفّوِصَّتلا ملع يف تافّلؤملا نم ديدعلا هلو
 فلّسلا يدهو ةنسلاو باتكلا ىلع هئانتبا نِم يه امك فّرِصََنلا ٍةقيقح نايبل

 :لاجملا اذه يف اهمظعأ نمو هتافلؤم نم ديدعلا يف هفده وه اذهو ءَحلاَّصلا

 ىلع هللا ةمعنب ثدحتلا بوجو نايب يف قالخألاو ننملا فئاطل باتك ١

 ّيدّمحملا قالخألا ىلإ ةوعد هنأ ىري باتكلا اذهل َحّقصتملا َّنِإ :قالطإلا

 ىرايحلا ناذآ يف لجلجي ٌريفنو «نيّدلا ةريظح ىلإ نيِدراَّشلا عمجل يوق ءادنو

 .9١ص : ينارعشلا مامولل «نيرتغملا هيبنت )0010

 0 9١ص : ينارعشلا مامولل «نيرتغملا هيبنت قفإ
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 ممهلا باحصأل ةودقلاو جذومنلا هنإ لب «ةعيرشلا باحر ىلإ اودوعيل
 . خلا

 ةمألا مامأو لب ءفوصتلا ءايعدأ مامأ عضيل باتكلا اذه ٌمامإلا فّنأ
 لثملاو «ةّيدّمحملا قالخألل ايلعلا َلْثُملا ءايعدألا ءالؤهب ٌتعدُخ يتلا ةيمالسإلا

 هلامعأو هقالخأب يهابيل الو .هسفن نع ثّدحتيل ال «ةّيناّبّرلا بادآلل ايلُعلا

 ِباَّتُكلا نم مهتيولأ تحت نيرئاّسلاو نيقرشتسملا ٌضعب َّنَط امك هّتاماقمو
 ٍقالخأ باتك مظعأ ةيعوضوملا ةيحانلا نم ُذَعُيل باتكلا اذه َّنِإو .نيرصاعملا
 خيرات يف ةيفوصلا ةيناميإلا تايلاثملل باتك مظعأ هّلعل لب «ةيبرعلا خيرات يف

 ةضيرعلاو ايلعلا طوطُخلا َينارعّشلا ٌُمامإلا هيف ِمَسَر دقلف «يمالسإلا دّبعتلا

 نم اهلباقي امل ةحضاولا ةضيرعلا طوطُخلا هيف مَسَر امك ؛ةيمالسإلا بادآلل

 داقحأ نم اهب ذولي امو ءتاوهش نم اهب ٌفحَي امو «ةطباه ةردحنم تائيس

 دسحو ّلغ نم ّيناسنإلا عبّطلا يف كرتعي امو .ءبلقلا سواسوو سفنلا
 ىلع زكتري يذلا قداّصلا فوصّتلا نيب ًالصيف باتكلا اذه ناكف ء«تاوهشو

 ام ىلإ مهلامعأو مهقالخأب نيطباهلا فّرِصَّنلا ءايعدأ نيبو ءَيدّمحُملا قلُخلا

 ."”ميركلا قلخلا هنع ىضري الو ناميإلا هنم أربيو مالسإلا هركني

 :َرهاظلا مِهَمَلَس هيف اوُّلاََح ام ىلإ رشاعلا نرقلا يف نيّرتغملا هيبنت باتك - ١

 نم هُئيأر ام» :هِيمّدقم يف لاق امك باتكلا اذه فيلأت ىلع هل ثعابلا ناكو

 نم يناثلا فصّنلا يف (ينوناقلا) نامثع نب ناميلس ناطلّسلا انالوم ةعامج شيتفت
 ادحأ تيأر امو «هل ًةرصن ؛هلام نم مهّريغو لاّمعلا هسلتخا ام ىلع رشاعلا نرقلا

 ًةرصن ؛ةّيِدَّمحُملا ةعيرّشلا مِلاَعَم نِم سّرَدنا ام ىلع شِّئُي عرَّشلا ءاملع نم
 ٌةريَغلا ينئذخأف - هللا هرّصَن ناطلّسلا انالوم ٌةعامج لعف امك - ِلك هللا لوسرل
 اهِتالخأ ملاعم نم سَرّدنا امل نّيبُملاك باتكلا اذه ٌتْمَّلأو ةعيرّشلا ىلع ٌةُيناميإلا

 ٍلوُصألا ملِع ِدِصْاَقَم ىلإ ٍلوُصْؤلا ٌجاَهنِم

 )١( :ةريمع نمحرلا دبع روتكدلا : قيقحتب ينارعشلل .ىربكلا نازيملا باتك ةمدقم : رظني ج١/

 .ال

 . ١57 - 47١ص :ينارعشلا مامإلاو يمالسإلا فوصتلا :رظني (؟)



 ها ةّيملعلا ينارعّشلا باّمَولا دبع مامإلا ٌةايح

 ٍقُدعل عطاقلا فيَّسلاك وهو . . . نامّزلا اذه يف ّيفوصو ويقف لكل عفان وهف...

 قالخأ نِم ًةخلسنُم هّسفن ىري هّنأل ؛يتح ريغب نامزلا اذه يف ةخيشملل عدم لك
 اذه ٌرمأ مهْعَّلَب ةعامج ّضعب ُفرعأ ينو ءاهبوت نم ةّيحلا علستت امك موقلا

 نّمم ٌدحأ هيف َرظنَي نأ ًافوخ ؛اولعفّل هّلسَعو هتقرس مهتكمأ ولو ءاورّدكتق باتكلا

 نيذلا موقلا قالخأب ّلْخّتلا نع ٍلزعمب مهارّي نيح مهيف هاقتعا ريغتيف مهُذقتعب
 «ٌحصن هّلك هّنإف هب ٌرورَّسلاو حرفلا مهب ىلوألا ناكو «مهؤافلخ مهَّنأ نومعزي
 .''”(نامّرلا اذه يف هحصني نّم مهنم ٌدحأ دجي الو

 مهنم وهو ءفّوِصَّتلل مهّباستنا نوعَّدَي نيذلا ضعبل ةلثمألا ٌضعب ركذ مث
 قيرٌّطلا لهأ هيلع ناك ام فالخب .«تاوهّشلا يف نوقباستي فيكو ء«ءارب

 لثم اوناك مهّنأ مهانكَردأ نيذلا خياشملاب ّنظت نأ كاّيإف» :لاقو ءنوقداّصلا

 رّماظتَت نأ يخأ اي كاّيإو «مهب ّنَّلا ءيستف ةعانقلاو عرّولا ةَّنِق يف ءالؤه
 لكأك طيلخّتلا نم نطابلاو رهاَّشلا طوفحم تنك نإ الإ نامّرلا اذه يف ةخّيشملاب
 ٌريغ كّرهاظو «كلذب َترهاظت نإف ةَمَلّظلاو برعلا خياشمو ("0فاَّشكلا لاومأ
 ناكو ؛َكعبتُي نّم َنيد ٌتفلتأو «قيرطلا لهأو هّلوسرو هللا تنخ دقف .ظوفحم

 ئلعأ ف َكَْنَأ ٌتيعّذا نإ اميش"ال «كمثإ ىلع ةدايز عل اة ألا مثإ كيلع

 ا

 ا ل ل و ل ا

 . اذكو اذك بوو مهقالخأ نمو» : هلوقب يقلخ لك ًانوُنَُم .مهريغو ةيفوّصلا
 را لك نع ملل . وت و مهقالخأ نموا : هلق - لاثملا ليبس ىلع - كلذ نمو
 نه كرشلا نأل فرعلا وأ ةئسلاو فاعلا يلع هتاؤيمااوفرعم ندع لوف وأ

 )١( :نيرتغملا هيبنت ص١١ -1١.

 )'( ام هبشت ينامثعلا رصعلا يف ةدوجوم تناك ةفيظو يهو ,ءفشكلا نم .فشاك عمج فاّشُكلا

 مهملظل ؛مهلاومأ لكأ نم هٌريغو ينارعشلا ريفنتو «شّتفملاب رضاحلا انرصع يف ىمسي

 11 اضفنا ظفر 216 نيه قراننلا تضملا (88)



 "”4 تهت ٍنَع ضرْعأَو فعلا أو هثَمْلا ذْخط :ىلاعت هللا لاق «ةعيرّشلا ةلمج
 ؛اهب سانلا لعف دّرجمب مهلاعفأو مهلاوقأ يف نوفتكي ال (ةيفوصلا) َموقلا نأ َمِلْعَف

 باتك اهل دهشي ال يتلا عدبلا ةلمج نم لوقلا وأ لعفلا كلذ نوكي نأ لامتحال

 كلاوقأو كلاعفأ عيمج يف ةيدّمحملا ةّنّسلا عابّتاب يخأ اي كيلعف ... ٌةَّنُس الو

 _ بذكف «ةنسلاو باتكلل هتقفاوم ملعت ىتح ءيش لعف ىلع مِقُت الو ءكدئاقعو

 ةعيرشلا ةفلاخم باهي نم ناك اذإو «ةعدب موقلا قيرط ْنِإ لوقي نم ىرتفاو - هللاو

 ضرألا هجَو ىلع يقب امف ًاعدتبم َعِرَّشلل هّتقفاوم َملعَي ىتح لمعلا نع فّفوتيو
 قفز يّ
 : ( ينس

30 

 ٍلوصألا ملِع ٍدِصاَمَم ىلإ ٍلوُصولا ٌجاَهِنِم

 يتلا ٌدوهعلاو :ةّيدّمحملا دوهُعلا نايب يف ةّيسدُقلا راونألا حِقاول باتك “" 

 قالخألا ٌةوفصو «َنناَّبَرلا نيّدلا ٌةصالُح يه اذه هباتك يف َيِنارعّشلا ُمامإلا اهانع
 .ةوفص ٌهِكَك هقالخأ لكو مالّسلاو ةالّصلا لضفأ اهبحاص ىلع ةّيدّمحملا

 قالخأ نيب عساشلا ٌّقرفلا َرِهظُيل باتكلا اذه َينارعّسلا ٌمامإلا ّعضَو

 نيبو «ٌيفوص لكل ربكألا ٌمامإلاو ءملسم لكل ىلعألا لثملا وهو ِةِك هللا لوسر

 نوك نِم ٌقحلا نيبتي ىَّنح ءفّرصَّنلا بكاوم ةدايقل نيرّدصتملا خويشلا ٍقالخأ

 نونمؤم مأ ٌةَّلِهَج ٌءايعدأ مه له ةِّيفوُصلا ةدايقل نيرّدصتملا خياشملا ءالؤه

 اذه ةمدقم يف هّلاق اًّممو «كلذ نيب لصافلا مكحلا يه ِهلكي هقالخأف "”؟. ةّررَب
 ّجسَن ًادحأ ٌنظأ الو ءهلاثم عضو ىلإ ٌّدحأ ينقبسي مل ٌسيفن ٌباتك اذهف» :باتكلا

 لعف نم كي هللا لوسر نع انتغلب يتلا دوهعلا َعيمج هّتئِّمَض «هلاونم ىلع

 دوهعلا يف ةيسدقلا راونألا حقاول :هتيّمَّسو «تايهنملا كرتو تارومأملا

 ىلع ناوخإلا شيتفت ةرثك نم هتيأر ام :هفيلأت ىلع ىل ثعابلا ناكو «ةيدمحملا

 الإ هنيد رومأ نم صقن ام ىلع شتفي مهنم أدحأ َرأ ملو «مهايند نم صقن ام

 هّبنملا باتكلا اذه مهل تعضوف مهنيد ىلعو مهيلع ةيناميإلا ةريغلا ىنتذخأف ًاليلق

 .(199) ةيآلا «فارعألا ةروس )١(

 -75١. ١7ص :قباسلا ردصملا (0)
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 ع 1 ع 5 0 0 و
 ةّيملعلا ارقشلا باهَولا امالا ةاس

 بهذ ام فرعي نأ ناوخإلا نم دارأ نمف «هنيد رومأ نم صقن ام ىلع ناسنإ لكل
 فرعي هسفن يف لمأتيو «باتكلا اذه يف هل هّنركذ دهع لك يف رظنيلف هنيد نم

 مل نإ رافغتسالاو مدنلا وأ كرادتلا يف ذخأيف ءهنيد ماكحأ نم هب لع

 َترَعَوَت دق ةنسلاو باتكلاب لمعلا قيرط نأ يخأ اي ملعا مث . .. هكرادت نكمي

 ىتح اهحرش لوطي قيرطلا يف تضرع رومأل ؛اهكِلاس ّرعو «نامزلا اذه يف
 ءيتشب قلستلا ىلإ لوصرلا نلع ردقي الف ةيدمسملا قالخغألا ئري.نانسإلا ناض
 هب لمعي نم جاتحي دهعلا اذهو :باتكلا دوهع بلاغ يف لوقأ تنك كلذلف ءاهنم

 ىلإ لوصولا نع هعنمت يتلا عناوملا هقيرط نم ليزيو «قيرطلا هب كلسي خيش ىلإ
 .''7(تارابعلا نم كلذ وحن وأ هب قلختلا

 اذك لك هللا لوسر نم ماعلا ٌدهعلا انيلع ذخأ» :هلوقب ٍدهع لك ئدتبي ناكو

 نايبب همتخيو ءهيف نيحلاصلاو ءاملعلا لاوقأ ركذ عم ءهّلك َدهعلا ركذي مث «اذكو

 لك ٌتدِّيَش امنإو» :كلذ ببس يف لوقيو ءّدهعلا اذه اهنم طبنتسا يتلا ثيداحألا

 نم ةذوخأم باتكلا دوهع نأب يخأ اي كل ًامالعإ ةفيرشلا ثيداحألاب هنم دهع
 نم سدلا بابل ًادسو ءاهيف نعاط نعطي الئل ؛ ًاطابنتساو ًاصن ةنسلاو باتكلا
 قيثاوملا يف دوروملا رحبلا باتك يف كلذ يل عقو امك باتكلا اذه يف ةدسحلا

 نإف ءراثآلاو ثيداحألاب باتكلا اذه دوهعل يدييشت ّببس ناك اذهف .. دوهعلاو

 دنع ٌرثأ هل جوري ال اهركذأ يتلا ثيداحألا فلاخي ًائيش هيف ّنمَد ول دساحلا

 وأ اهقوطنم هفلاخي يتلا ثيداحألاب هيالكل ٌفّلؤم لدتسي فيكو «سانلا
 عيمس هنإ كلذ لثم نم باتكلا اذه ظفحي هللاف ءديعب رمأ اذه .؟ اهموهفم

 ةباجإلا ةمأل ّيقيقحلا ميشلا وه ناك اّمَل لك هللا لوسر نأ يخأ اي ملعاو

 نم ماعلا دهعلا انيلع ذخأ :اهلك باتكلا دوهع مجارت يف لوقن نأ انل غاس اهلك

 ةباحصلا بطاخ اذإ لك هنإف ةيدمحملا ةمألا عيمج رشعم ينعأ خلك هللا لوسر

 بتكلا راد .5- 0ص :ينارعشلا مامإلل ؛ةيدمحملا دوهعلا نايب يف ةيسدقلا راونألا حقاول )١(

 .ثوريب .ةيملعلا



 َء هَ همم رت. مح 4
 الا اقم ىلإ 5 ١

 موي ىلإ هتمأ عيمج ىلع كلذ مكح بحسنا ٍبيهرت وأ بيغرت وأ يهن وأ ٍرمأب

 . '""«انل يقيقحلا خيشلا وهف ةمايقلا

 :دهعلا اذه «سيفّنلا باتكلا اذه ىف اهرّكَذ ىتلا دوهعلا كلت ةلثمأ نمو

 هميلعتو «ملعلا بتك ًةعلاطم َنيِدُن نأ لَو هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخأ
 انمامإ ٌبهذمو «ةّيرورّضلا مج جئاوحلاو ةتّقؤملا تادابعلا ادع ام ًاراهنو اليل بل سانلل

 لا م يو و ا

 .ٌريصب َدقاّتلا ّنإف كلذ ىف طِلاْعَت الف ءكلذ ىف

 ىلع نييلاكتم مهارن اّنإف ءكلذ يف ريثك عازن نيلداجملا عم انل عقو دقو
 ريغ نم لادجلاو ملعلاب مهّسوفن مهميظعتو َملعلا مهاوعد عم ًاراهنو اليل اينّدلا

 ءملعلا لضف يف درو امب مهُدحأ ٌلدتسيو اومِلَع امب لمعلا ىلع اوجّرعُي نأ

 و يل ل ل ل

 : اهنم همّلعتو ملعلا لضف يف ةدراولا ٌتيداحألا كلذ دعب َرَكَذ مث

 ةهقفب اريك هي هللا ةرث كمو لاق ه4 خنلا نأ نفك ةيواعم اندّيِس ءاوز: اف 1
 1 6م
 نيدلا يف

 :لاق هلك َىَِّنلا َّنأ اهو ءادرّدلا وبأ انُدِّيسو ةريره وبأ انُّدِّيس هاور امو - ١

 , جلا ىلإ اقيرط هيددل ىلاعثا طا لهَس ًاملع ةيف'نسمتلي اقيرط كللسا نما

 )١( "ص :ينارعشلا مامإلل «ةيدمحملا دوهعلا نايب يف ةيسدقلا راونألا حقاول .

 .ريسي فرصتب 7٠١ 9١ص :قباسلا ردصملا (9)

 .(١1ا/) مقر ءهحيحص يف ملسمو )1١(« مقر :هحيحص يف يراخبلا :هجرخأ (9)

 ءركفلا راد ,.(235141) مقر ءهننس يف دواد وبأو «(755949) مقرب ءهحيحص يف ملسم هجرخأ (54)

 ءركفلا راد :(5177) مقر «هننس يف هجام نباو «ديمحلا دبع نيدلا ييحم دمحم :قيقحت

 اذه» :لاقو «؛2) مقر «هننس يف يذمرتلاو «يقابلا دبع داؤف دمحم :قيقحت توريب

 .ركاش دمحأ :قيقحت «توريب «يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ."نسح ثيدح



 ع 8 م 2 0 و
 ةئملعلا ارعشل ١ باهّولا دبع هامالا ا

 . "”هلعأ ىلاعت ُهللاو كلذ يف ةريثكلا ثيداحألا نم كلذ ريغو

 يتلاو «تّركُذ يتلا ةثالثلا بتكلا هذه نإ :لوقأ زجوملا ضرعلا اذه دعبو

 هل هديدجتو لب هيف ةيلاعلا هتناكمو هِفّوصت يف ينارعشلا مامإلا جهنم حّضوت

 ىلع اهُتركذ امّنِإو ءرصحلا ليبس ىلع اهركذأ مل «هميهافم نم ريثكلا حيضوتو
 ةئيلم «باتك ةئملا ىلع ديزت لاجملا اذه يف ةريثك هّبتك ْنأل ؛لاثملاو زمّرلا ليبس

 َدعُبْلا لثمت يتلا «ةميكحلا ةيفوّصلا تاداشرإلاو «ةيفاصلا ةّيقالخألا تاهيجوّنلاب

 .مالسلاو ةالصلا لضفأ اهبحاص ىلع ةّيدّمحملا ةيمالسإلا قالخألل يقيقحلا

 مامإلا دنع هريغ نم ًاظح َّلقأ ٌملعلا اذه نكي مل :لاجّرلا تاقبط ٌملع  ًايناث

 لاوحأب ًاريبخ ؛كرادملاو عالطالا عساو ناكف ءداجأو هيف ِبَتَك لب «هللأك ينارعشلا

 (ىطسُوو ىرغُصو ىربُك) :ًاثالث تاقبطلا يف فّلأف «ةمألا هذه ءاملع نم لاجرلا

 هل مجرُت نمم ضعبلا َّنإ ىتح ءاهئايلوأو ةمألا هذه ءاملع نم ريثكلا نع اهيف مّلكت
 «كلت هتاقبط يف أك ينارعشلا هنع بتك امب الإ ةمجرت هل ملعُي ال تاقبطلا هذه يف

 : ملعلا اذه يف اهفّلأ يتلا بتكلا ٌمهأو ءهكرادم ةّعِسو هتاعالطا ةرثك ىلع لدي اذهو

 (""ىربكلا تاقبطلا باتك وأ رايخألا ةداسلا تاقبط يف راونألا حقاول ١

 ءاهيحلاصو اهئاملعو ةمألا هذه ءايلوأ نم رايخألا ةداّسلا نع هيف مّلكت دقف

 مجارتب همّتَحو نيِقو ةباحصلا نم ديدعلاو هب قيدصلا ركب نأ انديسب مهأدتبا

 هيف ٌتصّخل ٌباتك اذهف» :ةمّدقملا يف هّلاق اًّممو ء.هرصع يف ءاملعلاو ءايلوألا

 ةباحصلا نم لجو َّرع هللا قيرط يف مهب ىدَتقُي نيذلا ءايلوألا نم ةعامج تاقبط
 ةذبن ركذب تاقبطلا هذه َتمّتَحو ءرشاعلا ضعبو عساتلا نرقلا رخآ ىلإ نيعباتلاو

 وأ ءانامَر مهُتمدخو رشاعلا نرقلا يف مهُتكردأ نيذلا يخياشم لاوحأ نم ةحلاص

 -75١. ١7ص :ينارعشلا مامإلل ةيدّمحملا دوهعلا نايب يف ةيسدقلا راونألا حقاول :رظني )١(

 ةارتفملاو ةسوسدملا رومألا نم هيف امو ىربكلا تاقبطلا باتك نع ًالّصفم مالكلا يتأي (')

 .هبتك يف سدلا نع مالكلا دنع هسفن ينارعشلا مامإلا جهنمل ةفلاخملاو هيلع



 لوألا ملِع درِصاَقَم ىلإ ٍلوُصْؤْلا ٌجاَهْنِم سا

 كلذ ركذأف «ًابدأ وأ ًةمكح مهنم ٌتعمسو .«نايحألا ضعب يف ًاكّربت ؛ مهّترُ

 . '"”(نيعمجأ نو اهارقو ةسورحملا رصم خياشم نم مهُعيمجو ؛مهنع

 نم ةعامج هيف ركذ ىرغصلا تاقبطلا باتك وه ءرصتخم باتكب هَلّيذ مث - ١
 .مهيلع ذخأ وأ «ملعلا نم ًائيش مهيلع أرقو مهيقل نَّمِم .هرصع يف رصم خياشم

 مجرت دقو «"”ىربكلا تاقبطلا باتك يف مهركذي مل نمم قيرطلا هيلع اوذخأ وأ
 نيودت دعب مهضعب تامو «مهرصاع نيذلا ءايحألا ءاملعلا نم ةلمجل ًاضيأ هيف

 هتايح يف ءايحألا نم ٍدحأ َبقانم ركذي نم َّلَق» :لاقو .باتكلا اذه يف هتريس

 هنأو «لجو زع هللا يف يئاجر يوق امل نكلو ءمهتامم دعب اهنوركذي امنإو
 ينأرجأ ةنسحلا قالخألاو ةفرعملاو مولعلا نم هل هبهو ام مهنم ًادحأ بلسي ال

 ام الإ مهنم ركذأ ال كلذكو ... ءايحألا نم هّتبحص نم بقانم ركذ ىلع كلذ

 يف ٌدحأ هّركذي نأ هَّسْفَن رّقحتساو «ةرهّشلا بحي ال هنأ لاوحألا نئارقب ٌتملع
 هبويعو «يئارُم اذهف ًةرهُّشلا ّبحأ نَم َّنأ يِملعل ؛نيلماعلا ءاملعلا تاقبط
 يف ةعامج ّضعب ُتركذ ٌتنك دقو ... هب هُّمِصَأ اميف ًةدئاف الف .سانلل ٌةفوشكم
 مُكْركذَي ملو مكئارقأ ٌركذ ًانالف َّنِإ :ةدسحلا ٌضعب مهل لاقف «تاقبلكلا هذه
 نِم مهّتعفرف دساحلا كلذ قدص ىلع ةءانب مُهْركذَأ مل ينوكل ىلع اوبتعَت ينوؤاجف

 لوط ىلع ولو ءهّمْسا ئفطنَي نأ َّدب ال ةرهّشلا ٌبحأ نّم َّنأ يملعل ؛باتكلا
 تاقبطلا باتكل ًادادتما دعي باتكلا اذهو .”0(هل يركِذ هُديفُي الف ءْنَمَّرلا
 .ىربكلا

 ؛هل ام هباب يف ةّيَّمهألا نم هل باتكلا اذهو :ىطسُؤلا تاقبّطلا باتك “ 

 ددَعلا يف مهيلع ًدازو «ىربكلا تاقبلّكلا يف مهل مَجرَت نّم لك بعوتسا هّنأل
 ًامامت ٍلاََح هُّمظعم باتكلا اذه نأب ملعلا عم «ىربكلا دعب هفّلأ دقو ءنومضملاو

 .16517/7ج :نونظلا فشك 6٠2ص :ينارعشلا مامإلل ءىرغصلا تاقبطلا :رظني (0)

 .الة8ص :ينارعشلا مامولل «ىرغصلا تاقبطلا (*)



 ه1 ةّيملعلا ينارعّشلا باّمَولا دبع مامإلا ٌةايَح

 نم ةءاربلاب ينارعّشلا مامإلل دهْشَي امم ىربكلا يف دوجوملا َنمّدلاو هيوُشَّنلا نم
 هللا ءاش نإ ةرهاقلا يف زركلا ةرادب عبطي نأ كشو ىلع باتكلا اذهو «كلذ لك
0 

 . "”رشاعلا نرقلا ءاملع يف رخافملاو رثآملا باتك ًاضيأ هلو - :

 هّنأل ؛ملعلا اذهب ةيوق ةلص ينارعشلا مامإلل ناك كلذك :ةيبرعلا ةغللا ملع  ًاثلاث

 مولعلا نم ريثك يف فّْلأ دق هنأو اميس ال هل دب الف ةيمالسإلا مولعلا لك ىلإ ةباوب

 ًارّحبتم «ملعلا اذهب ًاملاع نوكي نأ نم  لوصألاو هقفلاو «ةنسلاو نآرقلا مولع اهنم

 نتم ظفحو ءاهمولع ةفاكبو ةغللا بتك نم ريثكلا نك ينارعشلا أرق دقو هيف

 ىلع اهَّلحو «نسلا ريغص وهو ةرهاقلا ىلإ هترجه لبق فيرلا دالب يف ةيموّرجآلا
 باتكو ءوحنلا يف كلام نبا ةيفلأ ظفح امك هك ينارعشلا رداقلا دبع خيشلا هيخأ

 بارعإلا دعاوق نع بارعإلا باتك ظفح امك «يوحنلا ماشه نبا مامإلل حيضوتلا

 . "”ًاضيأ ماشه نبال

 «ملعلا اذهب ينارعشلا مامإلا ةلص ناحّضوي «نيباتك وحنلا ملع يف فلأ دقو

 :امهو

 ةمّدقملا وأ «باتكلاو َّنُّسلا يف نحلّلا نم ٌعناملا بارعإلا ٍباَبَُل باتك - ١

 نم هيديرم نم هرصع يف ملعلا بالطل هفّلأ يذلا .©”ةيبرعلا ملع يف ةيوحّنلا

 يف عوقولل ًاعنم قيبطتلاو مهفلا لهسيل ةرّسيم ةرصتخم ةقيرطب مهريغو ةيفوصلا

 خيرات )٠٠١" مقر ىطسولا تاقبطلا مساب ىلوألا «ةيرصملا بتكلا رادب ناتيطخ ناتخسن هلو )١(

 ءاملعلا بقانم يف ةيسدقلا راونألا حقاول :مساب رخآلاو «ةقرو ١78 (يبرع روميت

 .ةقرو 1و7 (ىبرع ميلحا6:51) مقر «ةيفوصلاو

 . 151/ /؟ج :نونظلا فشك (0)

 .58ص :قالخألاو ننملا فئاطل :رظني ()

 خيشلل «ةيبرعلا ملع يف ةيوحنلا ةمدقملا :14805 /7ج نونظلا فشك بحاص لاق (8)

 يمينغلا دمحأ نيدلا باهش اهحرش دقو «(ه891/) :ةنس ىفوتملا ينارعشلا باهولا دبع

 )1١57(. :ةنس مرحم يف همتأو ءًاجوزمم ًاحرش )١١44( :ةنس ىفوتملا يفنحلا



 ملل 5 ا ملا يبا[ .٠ اال

 ٍلوصالا ملِع ٍدِصاَمَم ىلإ ٍلوصولا ٌجاَهْنِم طب 7

 يف ام عومجم هيف عمج دق همجح رغص عم وهف .ةنسلاو باتكلا يف نحللا
 «فرطب فرصلاو وحنلا باوبأ نم باب لكب هيف ىتأو «حورشلاو تالوطملا

 ,ةيرعشلا دهاوشلا ضعبو فيرشلا ثيدحلاو ميركلا نآرقلا نم تايآب ًادهشتسم
 .وحنلا ملع ةصالخ اهيف عمج ةمتاخب همتخ مث

 ةرسيم ةروصب هباوبأ هيف عمج ءوحنلا تارصتخم نم رصتخم :ًاذإ وهف
 «ةصاخ هرصع يف ترشتنا يتلا يشاوحلاو تالوطملا نع هيف ًادعتبم ةَّرّصّتخم

 : اهنم رومأ ةدع باتكلا اذه فيلأت ىلع هثعاب ناكو

 .ىلاعت هللا نيد راصنأ بزح يف بتكي نأ هؤاجر ١

 نآرقلا :امهو يمالسإلا عيرشتلا يردصم يف نحللا يف عوقولا عنم  ؟

 هيف عمج «وحنلا تارصتخم نم رصتخم وهو «ةرهطملا ةيوبنلا ةنسلاو «ميركلا
 يف ترشتنا يتلا يشاوحلاو تالوطملا نع ًادعتبم ةرصتخم ةرسيم ةروصب هباوبأ

 .هقيبطتو همهف لهسيل ملعلا بالط ىلإ هبيرقتل كلذو ةصاخ هرصع

 ًاعجرم نوكي نأ يف هتبغر :ًاضيأ باتكلا اذه فيلأت بابسأ نمو -
 ىلإ عوجرلل مهجوحي نأ نود مهريغو ةيفوصلا نم هعابتأو هيديرم نم ءارقفلل
 رون نم هتسبتقا سيفن باتك اذهف» :ك لوقي كلذ يفو «ىرخألا وحنلا بتك
 هللا نيد راصنأ بزح يف بتكأ نأ ًءاجر موي وحن يف ءاحصفلا برعلا مالك

 زع هللا مالك يف نحللا نطاوم َقَْو هللا قيرطل نوديرملا انناوخإ هب فرعيلو «ىلاعت
 بلاغ ذإ ,يحولا نم ءاج ام ةروص ىلع مالكلا اوكحيل ِةْديَي هلوسر مالكو لجو
 «ثيداحألاو نآرقلا يف ًاريثك نونحليو ناسللا حالصإب نونتعي ال اننامز ءارقفلا

 امنإو .. .اهعباوتو ةعيرشلا مولع عيمجب ًاملاع نوكي نأ (يفوصلا) ريقفلا طرشو

 نم نأل ؛ةاحنلا بتك يف ةءارقلا ىلإ مهجوحأ ملو ءارقفلل باتكلا اذه تعنص

 ىلع الإ مولعلا نم ًاملع ذخأي نأ هل يغبني ال قيرطلا لهأ نم دحأ دي ىلع كلس

 . ""(مهسوفن يف هنوكردي قوذ ديزم كلذ يف ءاهقفلل نإف ءهخيش ناسل

 فراع مالسإلا خيش ةبتكم يف طوطخمو «ينارعشلا مامولل «بارعإلا بابل :ةمدقم نم )0

 .ةرونملا ةنيدملا يف ةنأك تمكح



 / 2 ةّيملعلا ينارَعّشلا باّمَولا دبع مامالا ٌةايح

 ."”وحنلا يف هك كلام نبا ةيفلأ رصتخم  ؟

 ةجلاعمب ًاّصتخمو بولقلل ًابيبط ناك لك َيِنارعّشلا ٌمامإلا نأ امك بطلا ملع  ًاعبار

 لَك هلوسر ةنسو هللا باتك نِم ءاوَّدلا اهل فصي «ةنطابلا اهبويعو سمَّتلا ضارمأ
 ادط اضيأ ناك ذفف'اهيحلاصو ةمألا هذه ءايلوأ نم ءاملعلا ءايكحلا لازفأو

 فّلأف بطلا ملع ىلع هتاباتكو هتافلؤم يف جّرع كلذل «ةرهاظلا نادبألا ضارمأل

 ("”يديوسلا ةركذت رصتخم :باتك هيف
 .جالعلاو ءاودلا اهل فصوو

 ضارمألا ضعب هيف ركذ «"”بطلا يف

 هيك هو“ ©يع هلثم هكع ةهثع

 )١( :نوئنظلا فشك :رظني ج١/197.

 ىفوتملا ببطتملا ناحرط نباب فورعملا ميهاربإ قاحسإ وبأ خيشلا وهو :يديوسلا ةركذت (؟)
 ةيودألا هيف عمج ردقلا ليلج ديفم باتك وهو ءرابك تادلجم ثالث يهو «(ه570) :ةنس

 تابّرجمو هتابّرجم نم دئاوف هيلإ مضو للعلاو ضارمألاو ءاضعألا بيترت ىلع ةدرفملا

 نيثدحملا دئاوف ىلع ًايوتحم ءامكحلا لاوقأل ًاعماج راصف اهلئاق ىلإ لاوقألا وزعي «هريغ
 .7857/1ج :نونظلا فشك :رظني .هتعلاطم نع بطلا ملع بلاط ينغتسي ال «ءامدقلاو

 .١/1177ج :سيكرس نايلإ فسويل :ةيبرعلا تاعوبطملا مجعم 4/١218ج :مالعألا (©)



 ًّ 3 ٍ وم 8
 ٍلوصالا ملح ٍدِصاَمَم ىلإ ٍلوصولا ٌجاَهَنِم ا الا دصاَفَم ىلإ لوَصّولا د

 سماخلا ْتَحِبَملا

 ةّيملعلا هراثآو ينا ارَعَّشلا باّهولا دبع مامإلا تاَفْلُوَم

 ةرثكو فّوِصَّنلاو ءملعلا يف ىلاعت هلل ٍتابآ نم ٌةيآ هلك 1 ُيِنارَعَّشلا ُمامإلا
 ءايلوألاو ءاملعلا نم ريثكب عمتجا هنأ ىلع َتلَد دقو «ةعفان 500 «فيلأتلا

 مولع يف باتك ةئمثالث ىلإ ءاملعلا ٌضعب اهّلصوأ ٌةريثك هُفيلآتو «''”نيحلاصلاو

 اهل ًابّبرم «بتكلا هذه ّمهأ ٌركذأ ْنأ ثحبملا اذه يف يبسحو "اهتالآو ةعيرّشلا
 : يلاتلاك يهو مديعملا يل اهدار نيب اع

 :ماع عبط دقو .""ةّيفوٌّصلاو ءاهقفلا ةّمئأ نع ةّيِضرَملا ةبوجألا- ١

 يرابلا دبع روتكدلا قيقحتب «ةرهاقلا يف ىرقلا مأ ةبتكمب ,مآ7١٠٠/ه1
 . ُهنأَك دواد دمحم

 . ةيندللا مولعلاو ةّيكَّرلا قالخألا

 نناتكلا دش نميز رت ا كديفلا ةرضخلا ف ةمانتلا ةيلوعملا قذلخالا د

 بناوجلا مظعمل هلؤانتل ؛ينارعّشلا مامإلل ةيقالخألا تاعوسوملا زيكأ نم
 قيرط كلاسو «مومعلا هجو ىلع ملسملا اهب قَّلخَتي نأ يغبني يتلا ةيقالخألا

 ىلوألا ةعبطلا ةرهاقلاب ناميإلا ةبتكم هْيعبط دقو .صوصُخلا هجو ىلع ةيفوُصلا

 ميلحلا دبع خيشلا نبا عينم روتكدلا ةليضف قيقحتب «نيدلجمب م١٠٠5 ماع
 .دومحم

 . '""ةأاضقلا بدأ 8

 )١( /”ج :يزغلل «ةرئاسلا بكاوكلا /الا١

 .1/4/7١1ج :سراهفلا سرهف ء7/8 ص :بابلألا يلوأ ةركذت (1)

 .١/١55ج :نيفراعلا ةيده (9)

 .قباسلا ردصملا ()

 .قباسلا ردصملا (5)

 .5/٠18ج :مالعألا (5)
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 5 1١ 4ا/ ١ يملعلا ينارعغشلا باهل ديع» مامالا .ةاي ةّكملعلا ىنارقشلا باُهولا امالا ةايح

 ةبتكم يف طوطخم وهو .2''قلاخلا ديري نم عم قداصلا ديرملا بدأ ©
 :مقر فوصت) (قلاخلا ديرم عم قداصلا ديرملا) ناونعب ةرهاقلا يف رهزألا

 ١/ - فوصت )١44  سدقلا يف ةيريدبلا ةبتكملا يف ةيناث ةخسن هلو 077

 2١((.

 ةبتكمب طوطخم وهو .''”نيملاعلا ءاملعلا بتارم ىلإ نيبلاطلا داشرإ ١
 «ةرهاقلا يف زركلا ةرادب م5١٠١ ماع عبط دقو )١7976(«2 :مقرب قشمدب دسألا

 ةيملعلا بتكلا راد يف اثيدح عبطو «يديزملا دمحأو راصن دمحم.د :قيقحتب

 .رارع يدهم.د : قيقحتب

 رجح نبا مامإلا يّباتك هيف رصتخا دقو ءداشرلا ليبس ىلإ دابعلا داشرإ -

 «نيلرب يف ةيكلملا ةبتكملا يف طوطخم وهو «(بالطلا دشرمو رجاوزلا) يمتيهلا
 .(1418-18794) مقر تحت «ةيناملأ

 وخد" ءازمألا ةبحتص- ظورتش لإ ءارقفلاو ءاهقفلا نم تلقتملا هاشرإ تا

 ملاعلا ةبحص يف :لوألا نيمسق هلعج دقو «طابرلا ةنازخ يف «؛ةطوطخم ةلاسر

 يف ًاضيأ دوجوم وهو .“'”ههعم ريمألا ةبحص يف :يناثلاو ءريمألا عم ءاملعلا
 .ةقرو )١75( هقاروأ ددعو )١1951١( مقر تحت قشمدب دسألا ةبتكم

 رارسأ نم ةلمج ركذ يف نيبملا حتفلا) وأ مالسإلا ناكرأ رارسأ 4

 ءاطع رداقلا دبعروتكدلا :قيقحتب ءم٠198 ه٠٠5١ ةنس رشن دقو .'””(نيدلا
 ناو امان هعوضوم عم قباطتيل ؛همُسا رّيغ :هنأا ص : هتمّدقم يف صن يذلا

 .(نيدلا رارسأ نم ةلمج يف نيبملا حتفلا) :وه يلصألا همسا

 ام هيف در دقو «يلازغلا مالسإلا ةجح ىلع يزوجلا نبا تاضارتعا-

 )١( :ناملكوربل «يبرعلا بدألا خيرات ج7555/1١7.

 .قباسلا ردصملا ()

 .١/١54ج :نيفراعلا ةيده ()

 .١517/1ج :نونظلا فشك : ًاضيأ رظنيو ء١٠18 /5ج :مالعألا :رظني (5)

 .١/541ج :نيفراعلا ةيده (6)



 ٍلوُصَألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصولا جان ا

 نم هريغو «يلازغلا مامإلا ىلع سيلبإ سيبلت هباتك يف يزوجلا نبا مامإلا هب ضرتعا
 )١585(. مقر تحت ءايكرتب يدنفأ نيدلا يلو ةبتكم يف طوطخم وهو «ةيفوصلا

 .©"سايقلا ملع يف سابتقالا-١

 تاعبط ةدع عبط دقو ."”ةيدوبعلا بادآ ةفرعم يف ةيسدقلا راونألا - 7

 . "””ىربكلا تاقبطلا شماهب حيبص ةعبطو «قالوب ةعبط اهنم ءاهريغو ءرصمب
 بتكلا رادب عبط دقو .“””ةيفوصلا دعاوق ةفرعم يف ةيسدقلا راونألا ١

 .يعفاشلا دمحمو رورس هط :قيقحتب «ةيملعلا

 «تاعبط ةدع عوبطم وهو ."””دوهعلاو قيثاوملا يف دوروملا رحبلا - 5

 بتكلا راد ةعبط اهلضفأو ءاهّحصأ نإو ,فيرحتلاو سدلا نم اهرثكأ ولخي ال

 .رداجلا بيدأ دمحم : قيقحتب ةيملعلا

 بتكلا رادب عبط دقو .2"ريذنلا ريشبلا ثيداحأ بيرغ يف رينملا ردبلا 0

 .توريب يف ةيملعلا
 . "9فتاوهلاب لمع نم رصبل فطاوخلا قوربلا 7

 بادآلا نم موقلا هب زيمت اميف قادحألاو عامْسألاو سوفّنلا ةجهب - ١

 ددع و(يبرع فوصتا“4) مقرب ةيرصملا بتكلا رادب دوجوم وهو *”قالخألاو
 .(095) هقاروأ

 .'"صّنلا فلاخ اذإ ماهلإلا مكح ىلع صحفلاو عّبَّتلا -

 .؟"ص :قالخألاو ننملا فئاطل )١(

 . 7١ /7”ج :ىربكلا يوانملا تاقبط «47 ص :قالخألاو نئملا فئاطل (؟)

 1١0. /١ج :سيكرس نايلإ فسويل :ةيبرعلا تاعوبطملا مجعم :رظني (*)

 .١/١55ج :نيفراعلا ةيده ,.97ص :ننملا فئاطل (5)

 .ال١ /7”ج :ىربكلا يوانملا تاقبط .«97ص :ننملا فئاطل (5)

 .7/١ج :ىربكلا يوانملا تاقبط .97ص :ننملا فئاطل ()

 .نيقباسلا نيردصملا (0

 18٠. /4ج :مالعألا :رظني (8)

 .,ا /"ج :ىربكلا يوانملا تاقبط 247 ص :قالخألاو ننملا فئاطل (9)



 ظمأ “ابق يتاومشلا :فاقولا دنع مامإلا داي ةئملعلا ىنارَعّشلا باّمَولا دبع مامإلا ٌةايح 80

 ةاينتلا نع دف ملكي تاتا اذيكو 201 وكلا فسخ نم اناودلا ٌريهطت -6

 امو رشاعلا نرقلا يف اهتناكمو اهرود رابتعاب ةيواّزلا لخاد ةيملعلاو ةّيعامتجالا

 امب ٍتاعماجلاك «ةّيوبرَتو ةّيميلعت ةسسؤمو ءًانكّسو ْأجلَم اهنوك نِم «هّدعَبو هلق
 0 ءرضاحلا انرصع يف ٌيعماجلا نكّسلاو «ةسارّدلا تاعاق نم اهيف

 أ :لاثملا ليبس ىلعف .اهّلخاَد ٌرودَت تناك يتلا تافّرصّتلا لك 5 ينارعّشلا

 ل ا : طورش وف نأ رك

 اهفرعي فئاطل نم كلذ يف اَمِل ؛مولعلا نِم اهّريغو ًاوحّنو ًةديقعو ًالوصأو
 دقو .ءمهضعَب عّم مهبادآو مهْخِيَش عم ةيواَّرلا يف َنيديرملا َبادآ ٌركذ امك ءاهلهأ

 وهو ةقرو (770) يف عقيو «ةكرابملا هتايح تايّرخأ يف ينعي (ه9717/ ) ةئنس هفلأ

 .ةيرهزألا ةبتكملاو ةيرصملا بتكلا رادب طوطخم

 . "”ءايلوألا مولع رحب نم ةرطق ىلع ءايبغألا هيبنت -
 "”رهاطلا مهفلس هيف اوفلاخ ام ىلع رشاعلا نرقلا يف نيرتغملا هيبنت ١

 هم ةباحصلا يده هيف ركذ دقف «ةيقالخألا ةينارعشلا مامإلا بتك لجأ نم اذهو

 ءايعدأ ضعب هيف عقي يتلا تافلاخملا نم ريثكلا نِّيبو نيلماعلا ءاملعلاو نيعباتلاو

 اهنم تاعبط ةدع عبط دقو .يرجهلا رشاعلا نرقلا يف ةصاخو .فوصتلاو ملعلا

 . اطع ليلجلا دبع خيشلا ةيانعب «م1944١-ه5419١ ماع «قشمدب رئاشبلا راد ةعبط

 ركذي نأ نئابلا نضعب هنن نسعلا هلأ هيف زكذ دقو. **”رردلاو نهاوجلا

 هتسلاجم لاح هعمس وأ هيف هضواف امم هنآك صاوخلا يلع هخيش نع هفقلت ام مهل

 ىلإ ةراشإ رهاوجلا نم ءيش مساب هنم لوق لك مسوو باجأف «نينسرشع ةدم هل
 ناك صاوخلا خيشلا نأل حاضيإلا ةلق وأ أطخلا نع رذتعا مث اهنع باوجلا ةزع

 : *0ءاملعلا قبب ةفولاملا ةرايخلاب هع هيج اهتإوا ءاطعتلا فارع ال ايمأ

 )١( :بابلألا يلوأ ةركذت ص4١.

 .١/١54ج :نيفراعلا ةيده (؟)

 .١/488ج :نونظلا فشك «97”ص :قالخألاو ننملا فئاطل (*)

 .9؟7ص :ننملا فئاطل (4)

 - «ةرهاقلا «ثارتلل ةيرهزألا ةبتكملا رشن ."ص :ينارعشلا خيشلل ءرردلاو رهاوجلا :رظني (5)



 - 1 0 اهنا
 الا د | تملأ يامن ف 7

 ٍلوصألا ملع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوصْولا ٌجاَهْنِم يبرأ 3 رق

 مامإلا هنع لاق ,نونكملا هللا باتك مولع يف نوصملا رهوجلا 7
 هلو .2"'”نآرقلا روس ىلع ةروثنم ملع فالآ ةثالث وحن ىلع لمتشم هنإ» : َينارعّشلا

 فوصت 7517/7/) صاخلا اهمقر ىلوألا ةيرصملا بتكلا رادب ناتيطخ ناتخسن

 ةيناثلاو «ةمدقملا نم رطسأ ةعضب صقان وهو «ةقرو )١١١( اهقاروأو (يبرع

 .ةقرو (77) اهقاروأو (يبرع ميلح فوصت 85) مقرب

 رارسألا نم ٌةولخلا هجتنت اميف موقرملا ٌرّسلاو نوصملا رهوجلا 4
 يف هنم غرفو «نيهبشتملاو نيققحملا تامالع نيب ًاقرف ِهّمَلأ دقو «"”هولعلاو
 يف ةيدلاخلا ةبتكملا يف ةطوطخم ةخسن هلو ؛"”(ه 977) :ةنس ةرخآلا ىدامج

 ْ . "هللا هظفح رارع يدهم روتكدلا ركذ امك «فيرشلا سدقلا

 . "هاهلإلاب لمعلا بجوأ نَم ىلع ماسُحلا ٌدح - 6

 بتكلا رادب طوطخم وهو ."'"ظعاوم) مالسإلا ةوخأ قوقح 7
 590/١ مقر «ةرهاقلاب ةيرصملا

 نم ًةذبن اهيف عمج .""”صاّرخلا يلع خيشلا ىواتف نم صاّرَعلا ررُذ -

 . "”اهضعب ىنعم نع ًامجرتم روكذملا هخيش ىواتف

 مولع يف ةعوسوم وهو ."”ةروهشملا مولعلا دّبُر يف ةروثنملا ررّدلا 4

 ط:1418/١ه1998م.

 .97ص :قالخألاو ننملا فئاطل )١(

 .8/5١7ج :ةلاحك اضر رمعل «نيفلؤملا مجعم 55«١/١2ج :نيفراعلا ةيده (1)

 .١519/1ج :نونظلا فشك :رظني (6)

 .9١ص :ةيفشكلا دعاوقلا باتك قيقحت ةمدقم (:4)

 . 7١ /7”ج :ىربكلا يوانملا تاقبط .47ص :قالخألاو ننملا فئاطل (4)

 .181/5ج :مالعألا (5)

 .١1/1١١ج :ةيبرعلا تاعوبطملا مجعم 4/١218ج :مالعألا «١/١54ج :نيفراعلا ةيده (0)

 .١/731١١ج :ةيبرعلا تاعوبطملا مجعم ()

 مجعم :,4/١18ج :مالعألا «.١/151ج :نيفراعلا ةيده «١8ص :بابلألا يلوأ ةركذت (9)

 .١/1١١ج :ةيبرعلا تاعوبطملا



 قزم 3 : ينارقشلا باهؤولا دبع مامإل 1 ةئملعلا ىنارعّشلا باّمَولا امإلا ٌةامع م

 راد يف ةخسن اهنم «فوصتلاو ةغالبلاو «وحئنلاو نيدلاو هلوصأو هقفلاو «نآرقلا

 روتكدلا قيقحتب «توريب نوديز نبا رادب عبط دقو «نيلرب يفو «ةيرصملا بتكلا

 ناكرأ رارسأ باتك عم يبرعلا ثارتلا رادبو ءنادمح حلاص ديمحلا دبع

 .اطع دمحأ رداقلا دبع روتكدلا :قيقحتب «مالسإلا

 اذهب َينارعّشلا ٌمامإلا فدهي ."”عرولاو قدّصلا يف عمللاو ررّدلا 4

 يف هفارحنا ادب يذلا ةفوصتملا ضعب دنع يقالخألا راسملا حيحصت ىلإ باتكلا

 عبط دقو «ةمألا هذه ءاملع نم ةريخلا هيلع ام ىلإ هعاجرإ ةلواحمو ءهرصع

 ىف زركلا رادب «يديزملا دمحأو راصن رداقلا دبع دمحم روتكدلا قيقحتب

 .مم 6 : ماع .ةرهاقلا

 ةبتكملا يف ةطوطخم ةخسن هلو ."" ”هولعلا دبُر يف موظنملا ٌرُّدلا ٠

 هلو "ني هظفح رارع يدهم روتكدلا ركذ امك فيرشلا سدقلا يف ةيدلاخلا

 باتكلا اذهو ةمركملا ةكم يف يكملا مرحلا ةبتكم يف ًاضيأ مسالا اذهب ةخسن

 .ةروثنملا مولعلا دبز نايب يف ةروثنملا رردلا باتك سفن وه

 قيقحتب ةرهاقلا يف عبط دقو . *”ىربكلا ةيالولا ىوعد نع ءارقفلا عدر_ ١"

 . هن دواد دمحم يرابلا دبع روتكدلا

 رهزألا ةبتكم يف طوطخم وه و."*”ةيدوبعلا بادآ يف راونألا ةلاسر - ١"

 :مقرب فوصت] (ةيدوبعلا بادآ ةفرعم يف راونألا ةلاسر) ناونعب «ةرهاقلاب

 .[(؟3؟؟99؟91/)

   *8"”مولعلا نم هللا لهأ هب ٌصّتخأ اميف موقرملا رسلا .

 )١( :نيفراعلا ةيده «85ص :بابلألا يلوأ ةركذت ج١/547.

 .7١755/1؟ج :ناملكوربل ءيبرعلا بدألا خيرات :رظنب (؟)

 .9١ص :ةيفشكلا دعاوقلا باتك قيقحت ةمدقم (9)

 .547 /١ج :نيفراعلا ةيده (5)

 18٠. /4ج :مالعألا ,١/١354ج :نيفراعلا ةيده «.9؟ص :قالخألاو ننملا فئاطل (5)

 . 147 /١ج :نيفراعلا ةيده ()



 هلع
 2” ريضملا غويل ليورتلاو نينسملا سدا

 ."”هقفلا لوصأ يف يكبسلل عماوجلا عمج حرش 6

 دبع :قيقحت 2م٠1917  ه٠14١ ةنس رشن ."”ىرغصلا تاقبطلا 1

 «نيهاش دمحم :قيقحتبا 944 :ةنس ةيملعلا بتكلا رادبو ءاطع دمحأ رداقلا

 .تاقبطلاو خيراتلا ملعب ينارعشلا ةلص نع مالكلا دنع هنع مالكلا رم دقو

 . '؟”(رايخألا تاقبط يف راونألا حقاول) ب ةامسملا ىربكلا تاقبطلا  "ا/

 ىلإ هب ركب يبأ نم ءايلوألا ريهاشم مجارت ءفوصتلا :باتكلا اذه عوضوم

 نكل «توريب يف عبط امك «ًارارم رصمب عبط دقو .نيريبك نيدلجم يف .همايأ
 يف ًاريخأ عبط دقو ءاهيف ام فيرحّنلاو ّنمَّدلا نم اهيف تاعبطلا هذه بلغأ

 اهنع لاقو «هنأك دومحم نسح نمحرلا دبع قيقحتب «بادآلا ةبتكمب ةرهاقلا
 كفل نين يتنراقم لالخ نمو :«فيرخُتلاو فيرحتلا نم ةيلاخ اهنإ» :اهققخم

 ةهوشملا تالوقللا كلتا نم ريك نم ةيلاخ اهتدجو ةعوبطم ىرخأ خخ خسن ةدع عم

 .ةيزخملاو

 ىلوألا «ةيرصملا بتكلا رادب ناتيطخ ناتخسن هلو ىطسولا تاقبطلا

 :مساب ىرخألاو ءةقرو )١7( (يبرع روميت خيرات )٠١" مقر «مسالا اذهب

 (يبرع ميلح؟١5٠60) مقر «ةيفوصلاو ءاملعلا بقانم يف ةيسدقلا راونألا حقاول

 .ةقرو 5

 وهو ."””دابعلاو ىلاعت هللاب نظلا ءوس نم داؤفلاو مسجلا ةراهط 9

 ةبتكم نمض «ةرونملا ةنيدملاب تمكح فراع مالسإلا خيش ةبتكمب طوطخم

 دحأب ٌّنَظلا ءوس نم داؤفلاو مسجلل رهطملا جهنملا) :ناونعب ءزيزعلا دبع كلملا

 3و

 ٍلوُصَألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصولا ٌجاَهْنِم

 .قباسلا ردصملا )١(

 .8/5١1ج :نيفلؤملا مجعم ءقباسلا ردصملا (؟)

 .87ص :بابلألا يلوأ ةركذت ()

 .8/7١7ج :نيفلؤملا مجعم 218١ /4ج :مالعألا .375ص :ننملا فئاطل (4)

 .١/547ج :نيفراعلا ةيده ءال9ص :بابلألا يلوأ ةركذت (0)



 د 1 ةّيملعلا ينارعّشلا باّمَولا دبع مامإلا ٌةايع

 ينارعشلا مامإلا عئاور نم وهو (داشرإو ظعو ١7ا١,9"7؟)همقرو (دابعلا نم

 ةرادإ نم رارقب هريغو ريوصت نم لوادتلا نم عونمم فسأللو هنكل «ةيقالخألا
 :ةيوكذملا فعلا

 مقرب «قشمدب دسألا ةبتكمب طوطخم وهو «ةينارعّشلا ةديقعلا - ١

 .تاقرو (7) يف (151704)

 . 1” تازعشلا:ىزاتفا 1

 رادب عبط دقو .“"”حطّشلا نم لَّمُكلا نع ردص ام ليوأت يف حتفلا - 7
 . سابع دمحم مساق ذاتسألا قيقحتب م7١٠7 ١/ :ط ءناّمع يف ةنمزأ

 هيف تبثأ باتكلا اذهو ."”باحصألاو لآلا لئاضف يف باهولا حتف 59

 نايبل ةعماج ًةمدقم هلوأ يف ركذو عقاولا بيترتلا ىلع ةعبرألا ءافلخلل ةفالخلا

 لكلا يف اًكرات نيه تيبلا لهأ لئاضف ضعب ركذب متخو «ةعفانلا ةقيرطلا
 مهركذو «خلا ةنسلاب ةنسلا لهأ رشعم انحنم يذلا هلل دمحلا هلوأ لطابلا بصعتلا

 . *”باوبأ ةعبرأ يف

 ةيكلملا ةبتكملا يف طوطخم وهو .«*دئاقعلا ملع يف دئالقلا دئارف - 5

 دسألا ةبتكم يف ةخسن هنم دجوتو )7١79(«2 مقر تحت «ةيناملأ «نيلرب يف
 م ثا

 .''”لوصألا ملع يف لوصفلا - 6

 .1774/7ج :نونظلا فشك « 88ص :ننملا فئاطل )١(

 . 177 /؟ج نونظلا فشك (؟)

 عبط .7//741ج :ةيحلاص دمحم روتكدلل «عوبطملا يبرعلا ثارتلل لماشلا مجعملا :رظني (9)

 .م1997 ماع (ةفاقثلاو ةيبرتلل ةيبرعلا ةمظنملا) ةيبرعلا تاطوطخملا دهعم

 .17757/5ج نونظلا فشك :رظني (5)

 .١/5147ج :نيفراعلا ةيله «97ص :قالخألاو ننملا فئاطل (5)

 .١83ص :بابلألا يلوأ ةركذت (1)



 ٍلوُصألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصولا ٌجاَهْنِم د
35 

 ءاملعلا هب قلخت ام وه فوصتلا ملع نأ نايب يف نوحشملا كّلُملا

 ومالا

 فيلأت ىلإ ّدحأ يِنْقِبسَي مل ٌسيفن ٌباتك اذه» :هلَّوأ يف ُينارعّشلا مامإلا لاق
 مهانكردأ نيذلا ءاملعلا قالخأ نم ةحلاص ةلمج هيف ٌتعمج «نظأ اميف هلثم

 انركذ ءاخيش نّيسمخو ةئام وحن مهو ءاهارقو رصم يف رشاعلا نرقلا لئاوأ
 يف ةيرصملا بتكلا رادب طوطخم وهو ."”«تاقبطلا باتك يف مهءامُسأ

 )587171١( ماعلا همقرو (يبرع ميلح فوصت ا/5) صاخلا همقرو «ةرهاقلا

 .هلوأ يف ريبك صقن عم «ةقرو (555) هقاروأو

 . ""ةيهلإلا تافّصلا يناعمل ةحّضوُملا ةيفشكلا دعاوقلا - 0

 ًةبوجألا ٌثركذ ٌباتك اذهو» :باتكلا اذه ةمدقم يف َينارعّشلا ٌمامإلا لاق

 ملعلا يف لاحلا ٌءافعضو نودحلملا همهوتي ام ٌدرو ءالعو لج قحلا تافص نع

 قيلي ال ام هيف ٌّدحأ مهوتي نأ العو لج قحلا بانج ىلع ًةريغ يماقم بسحب

 رارع يدهم روتكدلا قيقحتب ةيملع ةعبط .باتكلا عبط اذه دقو .“'*”«ىلاعت هبانجب
 .م5١١7 ماع «توريبب «ةيملعلا بتكلا رادب ؛هللا هظفح

 .'”نيبلاطلا بادآ نايب يف نيبملا لوقلا - 8

 رادب ًاثيدح عبط دقو ."”نيدلا يبحم ْخيَّشلا نع ٌّدَّرلا يف نيبملا لوقلا - 4
 .راصن رداقلا دبع دمحم روتكدلا لضافلا خألا قيقحتب .ةرهاقلاب زركلا

 باتكلا اذه عبط دقو ."'”ربكألا خيشلا مولع نايب يف رمحألا تيربكلا 6٠

 .رهاوجلاو تيقاويلا باتك لفسأب «توريب يف «يبرعلا ثارتلا ءايحإ رادب

 )١( :سراهفلا سرهف « 85ص :قباسلا ردصملا ج؟1١1/8/7.

 .9/94/7١٠ج :سراهفلا سرهف بحاص هنع كلذ لقن (')

 .181/5ج :مالعألا 2.547 /١ج :نيفراعلا ةيده 175٠5 /؟ج :نونظلا فشك (9)

 . "7ص :ةيفشكلا دعاوقلا (5)

 .١/547ج :نيفراعلا ةيده (6)

 .قباسلا ردصملا يف امك (5)

 - :نيفراعلا ةيده ءالا /”ج :ىربكلا يوانملا تاقبط «9”ص :قالخألاو ننملا فئاطل (0)



 4 ةّيملعلا ينارعّشلا باّقَولا دبع مامالا ٌةايِع 4 - 5 0 هَ 3

 ينارعشلا مامإلا لاق .ناجلا ةلئسأ هجو نع ناَّرلاو باجحلا فشك 0١

 عبط .2"”«ناجلا ءاملع اهنع ينلأس ديحوتلا يف ًالاؤس نوعبسو فين يهو» :هنع
 م1944 ه١٠41١ ماع ىلوألا ةعبطلا توريب «ةيملعلا بتكلا رادب باتكلا اذه

 .يلع دمحم ثراولا دبع خيشلا ةيانعب

 رادب اهنم «ةريثك تاعبط عوبطم وهو ."”ةمألا عيمج نع ةمغلا فشك 7

 «نيدلجم يف قشمدب ىوقتلا راد ةعبط اهلضفأو اهرخآو ءاهريغو قشمدب ركفلا
 ثيداحألا مظعم جيرختب اهريغ نع ةعبطلا هذه زاتمتو «ةيانع وزع دمحأ قيقحتب
 .ةيعابطلا ءاطخألا ةلق عم باتكلا يف ةدراولا

 قداصلا ديرملا نيب قرفلا يف  قرافلا رونلا وأ - قهاشلا بكوكلا 5“

 نأ بجي يتلا ٌقالخألا باتكلا اذه يف ينارعشلا مامإلا جلاعي ."”قداصلا ريغو

 هللا لهأ هب ىلحتي امو «يفوصلا قيرطلا يف ديرملا ةّصاخو «ملسملا اهيلع نوكي
 «فراعملا رادب م١194 ماع عبط دقو ءصالخإو حماستو راثيإو قدص نم

 ةعماجب ةفسلفلا ذاتسأ يواقرّشلا دمحم نسح روتكدلا :قيقحتب ءرصم

 .ةيردتكسإلا

 ةمدقملا وأ ء«باتكلاو ةنسلا يف نحللا نم عناملا بارعإلا بابل 4

 جاحلا دمحأ نايز .د :قيقحتب باتكلا اذه عبط .“””ةيبرعلا ملع يف ةيوحنلا

 - 7١ دلجملا  تيوكلا يف ةيبرعلا تاطوطخملا دهعم ةلجم يف رشنو «ميهاربإ
 ةرم عبطو هال _ه١١٠ :ةحفص ه٠5١"” ةدعقلا يذ رهش يف «يناثلا ءزجلا

 «نايثلا ناميلس»: ثنب لاوتادو ركسفلا نيؤعلا نبع: تدناهم.د : قيقشتن ئرخأ

 .ضايرلاب تانبلل ةيبرتلا ةيلك  ةيبرعلا ةغللا مسق يف ناتدعاسملا ناتذاتسألا

 .4/١181ج :مالعألا .,١/547ج -

 .47ص :قالخألاو ننملا فئاطل )١(

 .,7/١”ج :ىربكلا يوانملا تاقبط «97ص :قالخألاو نئملا فئاطل (؟)

 .78ص :بابلألا يلوأ ةركذت ()

 .,7/8 ص :بابلألا يلوأ ةركذت (5)



 0 ٍلوُصألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصولا ٌجاَهْنِم ها 3

 ىلع هللا ةمعنب ثدحتلا بوجو نايب يف قالخألاو نئملا فئاطل 60

 مقرب سدقلا يف ةيريدبلا ةبتكملا يف ةيطخ ةخسن هل .2“'”ىربكلا ننملا) قالطإلا

 وزع دمحأ قيقحت «قشمد ىوقتلا رادب اهنم تاعبط ةدع عبط دقو 1١96(, /ا/5)

 . يردبلا ملاس ةيانعب م١171 :ط توريبب ةيملعلا بتكلا رادبو «ةيانع

 .'"”نآرقلاب لمعي مل نم ىلع نالذخلا حئاول 1

 ةدع هل و ."””ةيكملا تاحوتفلا نم بختنملا ةيسدقلا راونألا حقاول -

 .ةيرصملا بتكلا رادب ةيطخ خسن

 .؟*”رشاعلا نرقلا ءاملع يف رخافملاو رثآملا -

 :ةنس ةرهاقلا يف عبط ءرايخألا ةبحص يف راونألا نم راتخملا 4

 دبع :روتكدلا قيقحتب «ةيريمألا عباطملا نوؤشل ةماعلا ةئيهلا فارشإب م197١

 . مانغ تعلط «ةريمع نمحرلا

 . ””وحنلا يف كلام نبال ةيفلألا رصتخم 5

 ضارمألا ضعب هيف ركذ .«“"”بطلا يف يديوسلا ةركذت رصتخم ١

 .جالعلاو ءاودلا اهل فصوو

 «ةيطخ خسن ةدع ةيرصملا بتكلا رادب هلو . "'يبطرقلا ةركذت رصتخم - 7

 «ةقرو(775) يف (يبرع تعلط فوصت )١7١7 مقر اهنم روكذملا مسالاب اهبلغأو

 صاخلا امهقرو «يبطرقلا مامإلا ةركذت رصتخمب يبهذلا دقعلا :مساب ةدحاو ةخسنو

 .ةيراجت اهبلغأ «تاعبط ةدع ًاضيأ عوبطم وهو ؛(يبرع ميلح فوصت )

 )١( :نيفراعلا ةيده ءالا /”ج :ىربكلا يوانملا تاقبط ج١/547.

 .نيقباسلا نيردصملا (؟)

 .١/547ج :نيفراعلا ةيده «97ص :قالخألاو نئملا فئاطل (9)

 .١/547ج :نيفراعلا ةيده ء7/8ص :بابلألا يلوأ ةركذت (5)

 .١/557ج :نيفراعلا ةيده (6)

 .تاعبط ةدع باتكلا اذهلو .١/7١١ج :ةيبرعلا تاعوبطملا مجعم 4/١218ج :مالعألا (5)

 تارم عبط دقو 21١77 /1ج :ةيبرعلا تاعوبطملا مجعم «85ص :بابلألا يلوأ ةركذت (0)

 .ةديدع



 4 ةّيملعلا ينارعّشلا باّمَولا دبع مامإلا ٌةايك
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 . "”يطويسلا مامإلل ةيوبنلا صئاصخلا رصتخم

 يف ةيرصملا بتكلا رادب طوطخم وهو ؛"'يقهيبلا ةديقع رصتخم 4
 هقيقحتو هتساردب هللا ينمركأ دقو :(كْعلط عيماجتم+68) مقر تحت ةرهاقلا

 .م١١7/ ماع ةرهاقلاب زركلا ةرادب عبطو

 ةبتكمب طوطخم وهو "”عورفلا يف يشكرزلا مامإلا دعاوق رصتخم 5

 .ماع (778475) مقرو ءصاخ (8517) مقر ءرهزألا

 .*”ةيكلاملا عورفلا يف ةنودملا رصتخم "1

 دوهعلا نايب يف ةيسدقلا (راونألا حقاول) وأ راونألا قراشم -

 يف ةيملعلا بتكلا رادب اهنم «ةديدع تارم باتكلا عبط دقو ."”ةيدمحملا

 .م08١٠5 ماع ميهاربإ مالسلا دبع دمحم : طبض «توريب

 «فوصتلا هعوضوم .2"نيفراعلا قيرط موسر ىلإ نيكلاسلا جرادم - 4

 . "”خيرات نود «ةيرجح ةعبط رصم يف عبط

 . "داهتجالا داوم ىف دابكألا محفم 0٠١

 يآ
 هنم دجوت ٠ يك نيدهتجملا ةمئألا يربت نايبو يأرلا مذ يف ةمدقم ١

 )١( :نونظلا فشك «87ص :قالخألاو ننملا فئاطل :هباتك يف هركذ ج١/7١6.

 .87ص :بابلألا يلوأ ةركذت 2٠٠١7 /7ج :نونظلا فشك (؟)

 .81/7١١؟ج :سراهفلا سرهف 251ص :ننملا فئاطل ()

 .١4ص :قالخألاو ننملا فئاطل (4)

 2547 /١ج :نيفراعلا ةيده ءالا /"ج :ةيردلا بكاوكلا «.47ص :قالخألاو ننملا فئاطل (0)

 .1/١8١1ج :سراهفلا سرهف

 .87ص :بابلألا يلوأ ةركذت (1)

 .١/117ج :ةيبرعلا تاعوبطملا مجعم (0)

 :نيفراعلا ةيده ءالا /"ج :ىربكلا يوانملا تاقبط «57ص :قالخألاو ننملا فئاطل (4)

 .١547/1ج

 .87ص :بابلألا يلوأ ةركذت (9)



 ٍلوصالا ملِع ٍدِصاَعَم ىلإ ٍلوصْولا ٌجاَهْنِم قب ا ما 3

 مقر تحت «ةقرو )١18( يف قشمدب ةينطولا دسألا ةبتكم يف اهنم ةيطخ خسن ةدع

 .(تالك52)

 عماوجلا عمج حرش ىلع فيرش يبأ نبا ةيشاح نم تاطقتلملا - ١

 (؟0) يف عقي «قشمدب ةينطولا دسألا ةبتكمب طوطخم وهو «لوصألا يف يكبسلل

 .(١تال555) مقر تحت ةقرو

 فراعلا ةيصو ىلع حرش يهو .2'”ةيلوبتملا ةيصولا ىلع ةينسلا حنملا 7
 رهزألا ةبتكم ىف ةطوطخم ةخسن هنم دجوت «(فوصت) يدمحألا ىلوبتملا هللاب

 امك .©0ه171974) :ةنس «ةيرجح ةعبط رصم يف عبط دقو 0ك مقرب

 ءالعلا يبأ نب ىفطصم دمحم قيلعتب ةرهاقلا يف يدنجلا ةبتكم يف ًاضيأ عبط

 . خيرات نود

 باتكلا رادب اهنم «تارم ةدع عبط دقو لاب ِسْبْلَتلا يف ةَّنمِلا حّنم 4

 . يم هكن ينغلا دبع خيشلا :قيقحتب ه477١ ١/ :ط ءايروس ؛بلحب سيفنلا

 . ؟”عناوملا عنم 6

 حرش نيب هيف عمج دقو .لوصألا ملع دصاقم ىلإ لوصولا جاهنم

 عوضوم هقيقحتو «'”فيرش يبأ نبا ةيشاحو عماوجلا عمجل يلحملا لالجلا

 .ةيمالسإلا توريب ةعماج نم ريتسجاملا ةجرد لينل يثحب
 طوطخم .2"”قيرطلل نيعدملا بلاغ سيلفت يف قيقحتلاو قدصلا جهنم

 .ةقرو (717) يف عقيو (11/48) مقر تحت ءقشمدب دسألا ةبتكم يف

 )١( :ناملكوربل «يبرعلا بدألا خيرات ء5/١18ج :مالعألا ج؟١7/774.

 . 1١ /١ج :ةيبرعلا تاعوبطملا مجعم (؟)

 مجعم 4/١218ج :مالعألا 1١8٠. /؟ج :سراهفلا سرهف «875ص :بابلألا يلوأ ةركذت (*)

 . 1177 /1ج :ةيبرعلا تاعوبطملا

 .5147 /١ج :نيفراعلا ةيده ء1879/7ج :نونظلا فشك (4)

 .81/7١1ج :سراهفلا سرهف «57ص :قالخألاو نئنملا فئاطل (5)

 .١/547ج :نيفراعلا ةيده (1)
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 .'”نيفراعلا قالخأ يف نيبملا جهنملا 4

 ننسلا رصتخم) وأ نيدهتجملا ةمئألا ةلدأ نايب يف نيبملا جهنملا 4
 (50م .

 . (يقهيبلل ىربكلا

 رادب اهنم ةريثك تاعبط هل «نراقملا هقفلا يف ."”ةّيرِضَحلا نازيملا

 .ةيملعلا بتكلا

 دكا اذ: ىف هلوم "ةةكرقلا فرقا يفكعل ةنتبولا ةكذلا تاركا برك
 ماع عبط دقو )751١(« (؟11/) :ةيلاتلا ماقرألا اهنم تحت خسن ةدع ةيرصملا

 ديرف دمحأو يدهملا هدو : قيفحتب «ةرهاقلا ىف ةيدوجلا رادلا يف م١٠/

 هتلاط دق باتكلا اذه نإ فسألل نكلو ءراصن رداقلا دبع دمحم .د /و «يديزملا

 تابانك ىف سرمتم عراق لك ىلع ىفخي الامم ءةمثألا فيرحتلاو نيد ذب

 باتكلا اذه ىف نأ :رصحلا ال لاثملا ليبس ىلعو ءايلج احضاو كلذ ىري

 ىلع هللا مهظفح نوقّقحملا هّبن دقو .؟*”داحتالاو لولحلا ةركف نع هّسد نم عفادي
 كل [يدرؤأرو ةةكحلا لهأ ةديقع عم قفّتي امب اهليوأت اولواحو «عضاوملا كلت

 ٌّينارعشلا ٌمامإلا دجن امنيب َّسسَّدلا اذه دري امب هسفن ينارعّشلا مامإلا مالك نم

 ءاهنالطب ىلع نهربيو لب «هبتك رثكأ يف ءريذحّتلا لك ةركفلا هذه نم رذحي هلك

 هذه لاطبإب ءاملعلا نع لوقثلاب يتأي مث «ةحيحّصلا ةيمالسإلا ةديقعلل اهتمداصمو
 ,”ةركفلا

 مهيدلقمو نيدهتجملا ةمئألا لوقأ عيمجل ةلخدملا ةينارعشلا نازيملا 87

 .قباسلا ردصملا (0)

 .١/547ج :نيفراعلا ةيدله «.45ص :قالخألاو ننملا فئاطل (؟)

 . 1177” /١1ج :ةيبرعلا تاعوبطملا مجعم «87ص :بابلألا يلوأ ةركذت ()

 .ةقباسلا رداصملا (5)

 .87 - /4ص :ةيردلا نازيملا :رظني (6)

 .1١1-90١١18ص :رهاوجلاو تيقاويلا «.198 - 57١؟7ص :ةيفشكلا دعاوقلا رظني (7)



 2 هء وم وم ريتا. 4

 اذه عبط «نراقملا هقفلا يف .2"'”(ىربكلا نازيملا) وأ «ةيدمحملا ةعيرشلا يف

 راد ةعبط  ملعأ هللاو  اهلضفأو نانبلو رصمو ايروس يف «ةريثك تاعبط باتكلا

 .ةريمع نمحرلا دبع روتكدلا :قيقحتب بتكلا ملاع
 .ةيدمحملا ةئسلاو تاتكلاب ةذيشملا ةيتارعشلا دئاقعلا نايم -85

 مقرب ءقشمدب دسألا ةبتكمب طوطخم .اياصولاو حئاصنلا 54

 خيشلا اياصو مسا تحت ةيرصملا بتكلا رادبو ءةقرو (49) «(١ت1754١)

 )١18( يف ؛«(يبرع تعلط فوصت )٠١١8 صاخلا اهمقر «بادآلا يف ينارعشلا

 .ةقرو

 ةبتكمب طوطخم وهو ."'”نيفراعلا قالخأ موسر ىلإ نيرئاحلا يداه - 1

 017/١. :ظفحلا مقر «لوبنطسا «يدنفأ رشاع

 اذه يف لواح دقو ."””رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا - 47

 هقبسي مل لاثم ىلع ركفلا لهأ دئاقعو فشكلا لهأ دئاقع نيب ةقباطملا باتكلا

 «يبرعلا ثارتلا ءايحإ رادب :اهنم ةريثك تاعبط عوبطم باتكلاو .“*”دحأ هيلإ
 خيشلا ةقالع نع ثيدحلا يف ًالّصفم باتكلا اذه نع مالكلا َّرم دقو «توريب
 .دئاقعلا ملعب

 هله ةهكم ءثم
 هي» هي" نك

 )١( :ةيبرعلا تاعوبطملا مجعم «١/547ج :نيفراعلا ةيده ءالا /"ج :ةيردلا بكاوكلا ج١/

  0,10.181/5ج :مالعألا

 .١/547ج :نيفراعلا ةيده «85ص :بابلألا يلوأ ةركذت (7)

 مجعم 23547 ١/7ج :نيفراعلا ةيده ءالا /"ج :ةيردلا بكاوكلا ء.91ص :ننملا فئاطل (9)

 .١/31١١ج :ةيبرعلا تاعوبطملا

 5١05. /7ج :نونظلا فشك :رظني (4)



 ةّيملعلا ينارَعّشلا باّمَولا دبع مامإلا ٌةايِع 8> 3

 سداَسلا ثحبملا

 هئاقب ببسو ءهنم هؤّربتو :هببس «هبتك يف قييحلا

 هنأ اومعز ءايشأ هنع اوعاشأو ءّريثكلا هيلع َينارعّشلا مامإلا ٌءادعأ َّنِمَد
 هنأ عم ءاهودعقي ملو هيلع ايندلا اوماقأو هتايح ىف اهرشن و «هبتك ىف اهعضو

 ةشيت دع دقل لب هلك ةلرتمر ةفسو؛هللا تاحكب كشمتلا الإ دنع فرعا

 نأ وأ امهفلاخُي فيكف «هيلع اهب هللا معنأ يتلا ىربكلا معّنلا نم ةَّنَّسلاو باتكلاب

 هبتك يف ةبسانم نم رثكأ يف هلوقي ناك ام اذهو ءامهظباوض مدهت ًاراكفأ رشني
 عابّتال يردص حارشنا :َىلَع هب ىلاعت هللا معنأ اًمِمو» :هلوق كلذ نمو هذيمالتلو

 نيح نم «كلذ ٌّدض نم يرطاخ ضابقناو ًاداقتعاو ًالعفو ءًالوق ةيدمحملا ةئسلا

 لمعلا نع تاقوألا ضعب ىف فقوتأ ىلاعت هللا دمحب ىنأ ىتح «ًاريغص تنك

 وأ ةنسلاو باتكلل هتقفاوم هجو ىل رهظي ىتح «ءاملعلا ضعب هنسحتسا ام ضعبب

 دار لك تحس ةننل ىلاغف كوفي اهبل راجعا قزسلا أ 1نسايفلا
 مدقي مهبلغأو «ًاليلق الإ سانلا نم ًالعاف هل دجأ مل رمأ اذهو . . .2""”وُرَعَملا

 دمحب يفالخب ؟ ال وأ ةعيرشلل قفاوم كلذ له رظنو فقوت ريغ نم لعفلا ىلع

 اهل هتقفاوم يل رهظي ملو «ةعيرشلل ًاقفاوم لعفلا كلذ دجأ مل نإ ينإف ىلاعت هللا

 عم «ةنسلاو باتكلا رهاظ نع يدئاقعو يلاوقأو «يلاعفأ يف حطشأ يننأ ةدسحلا

 «ةلداع ةنيبب كلذ هدنع تبث الو ءطق يب عمتجي مل ةدسحلا ءالؤه نم ًادحأ نأ

 ىلاعفأ ىف ًانعطم دجي نأ زجع امل كلذ ناطيشلا هل نّيز ةلسحلا ضعب امنإ

 مهربخأو .رهزألا عماج يف اهب رادو «تاملك ضعبب يلع ىرتفاف .ةرهاظلا

 . "”(هل رفغي ىلاعت هللاف كلذب

 رثكأو «ًاتيمو ًايح هيلع يرتفاو ءًاتيمو «ًايح ينارعشلا مامإلا ىلع َّنسُد دقل

 )١949(. ةيآلا .فارعألا ةروس (0)

 ل6 - ة؟ة4ص :قباسلا عجرملا )0



 ع 37 رع ريو( باد. 8 مخ
 ٍلوصالا ملع ٍدِصاَعَم ىلإ ٍلوّصَولا ٌجاَهْنِم قي لا اَمَم ىلإ 1 ١

 مامإلا ىلع نيدقاحلا نم ريثكلاو «ىربكلا تاقبطلا باتك وه هيف هيلع ّنسُد باتك
 مهموجه ضرعم يف باتكلا اذه يف ةسوسدملا ءايشألا هنع نولقني ينارعّشلا

 ىرتو ؟هب لقي مل مأ نك ٌينارعّشلا هب لاق له لوقلا اذه نم تّيثتلا نود هيلع

 باتك بحاص ينارعّشلا) :لوقي ٌينارعّشلا نع ملكتي نأ ديري امدنع مهدحأ

 قبي ملو «ترثدناو تمِيُع دق ةيفاّصلا ةيملعلا هتافلؤم نأكو (ىربكلا تاقبطلا

 دقو «ةنسلاو باتكلا فلاخت ءايشأ هيف هيلع سد يذلا  تاقبطلا هباتك الإ اهنم

 نأ وأ ءاهلوقي نأ نع ًالضف اهنم هأربت نلعأو هتافلؤم نم ريثكلا يف وه اهبراح
 هداعتباو «هعادتباو هفيرخت ىلع ةمالع هيلإ هبسنن ىتح  هتافلؤم دحأ يف اهانبتي

 .كلذ نم هاشاحو «ميلسلا يملعلا جهنملا نع

 ًاخيش نأ :هللاب نيفراعلا رابكل هيف مجرتي يذلا باتكلا اذه يف اندجو اذإف

 هتروع فشك رخآ نأ وأ ءراغصلا نايبصلا وأ ءريمحلا عم ةيسنج ةقالع هل تناك

 ناك رخآ ًاخيش نأ وأ «هرمأ نم ةنيب ىلع نوكت ىتح اهبطخيل بهذ ةأرما مامأ

 تايآ هيلإ ًابسان نآرقلا أرقي مث ءنايرع وهو سانلاب بطخيل ربنملا ىلإ دعصي
 الط :لوقيو هل مجرتي ينارعشلا َّنأو هيلع نوركني ال اذه عم سانلاو هيف تسيل
 .اهنم ءارب وهو ءهيلع ةسوسدملا بيذاكألاو تاهّرَّتلا نم كلذ ريغ ىلإ

 امك  يراصنألا ايركز مالسإلا خيش ىتفتسا ينارعشلا نأ كلذ نم ىهدألاو

 نولّيخُي مهنإ) :هل لاقف ءريمحلا عم سنجلا سرامي يذلا اذه لاح نع  نوعّدي
 7 ايلا نشل واومألا هدم نيئانلل

 تالوقنلا كلت اهنم ٌتلقُن يتلا عئانشلا كلت ىوح يذلاو «ىربكلا تاقبطلا باتك امأو )١(

 امدنع سانلا ضعب ركذتي ال يذلاو «ينارعشلا مامإلل ًاناتهبو ًاروز ةبوسنملاو «ةحيبقلا

 دبع» :قيقحتب اثيدح باتكلا عبط دقف .«باتكلا اذه الإ مذلاب ينارعشلا نع نوملكتي

 نأب ملعلا عم [ملاعلا يف ةققحم هعبط لوأ] :هفالغ ىلع عضوو ؛«دومحم نسح نمحرلا

 ةروزملا ةعبطلا يه ملعلا باللط نيب ةلوادتملاو .«باتكلا اذهل ةدوجوملا تاعبطلا مظعم

 هنم خيشلاو ءاهيف ام تافلاخملاو عئانشلا نم اهيف يتلاو 320 خيشلا ىلع ةسوسدملاو

 ةديدجلا ةعبطلا فالغ ىلع بتُك اممو «رمألا اذه ىلع هّبني نم ءاملعلا نم ليلقلاو «ءارب
 - ماع قالوب ةعبط ىلع ةلماك ةءارق ةلباقمو «ةردان ةطوطخم ىلع ةعبطلا هذه تلبوق :ًاضيأ



 4 0 ةّيملعلا ينارعّشلا باّمَولا دبع مامإلا 2

 يف ُنمَّدلا بابسأ نايب نع همالك دنع اطع دمحأ رداقلا دبع خيشلا لوقي

 ةعيرشلا يف امامإ نأ قدصنف انلوقع يغلن نأ زاج نئلو» : ينارعشلا مامإلا بتك

 ىرخأ ةرم اهيغلن نأ هلبلاو هتعلا نمف تافارخلا هذه هبتك يف بتكي ينارعشلاك

 اميف  هرصع يف نيدهتجملا نصح  يراصنألا ايركز مالسإلا خيش ىوتف قدصنف
 اذيملت ينارعشلا ناك نيح نيساسدلاب غلب دق موللا ّنكلو «تافارخلا هذهب لصتي

 مهيعس باخ امنيب «ذيملتلا اوحرج امك خيشلا اوحرجف يراصنألا مالسإلا خيشل

 اذإ نحنو» :لوقي مث .2... مالسإلا خيشل ىوتفلا كلت اولَّمَحو «ةبيخلا لك

 «ةنيصّرلا ةيعرشلا ةفاقثلا نم ردقلا اذه ىلع لجر هبتك باتك يف اذه انأرق

 ةلحر نم دوعن اننكلو «كش الب انيوهتسي هبتك ام نإف ءرذحلا يفوصلا يعولاو
 :نيرمآ دعا ةلانيملا نأ ريرقت ىلإ اننا وهتنا

 اذه ىلإ هعفد يلقع ضرمب بيصأ دق ناك ينارعشلا نوكي نأ امإ - ١

 امو ؛هتعاذإو هليجست ىلإ هؤادعأ َعَّراسل ثدح ولو .,ثدحي مل ام وهو «ءارهلا

 .هرصع دعبو ءهرصع يف هؤادعأ رثكأ
 «فوصتلا ءايعدأ هئادعأ نم هيلع ًاسوسدم مالكلا اذه نوكي نأ اًّمإو - "

 ًاءزج لكشت لازت امو تناك تافارخلا هذه نأل ؛هقيرط نع مهتافارخ جيورتل

 فيرحتلا نم ًامامت ةيلاخ يهو .فيرشلا رهزألا ةبتكمب تاطوطخم ةدعو ه«ه197١ -

 :قيقحت «م١/١٠٠7 :ط «ةرهاقلا «بادآلا ةبتكمب باتكلا عبط دقو «فيرختلاو

 .دومحم نسح نمحرلا دبع
 ىربكلا تاقبطلا باتك :ناونع تحت 760 /١ج :باتكلل هتمدقم يف ققحملا هلاق اممو

 دقو «ريثكف باتكلا اذه يف ينارعشلا خيشلا ىلع بذُك ام امأو» : هنآك خيشلا ىلع بذكلاو

 يف لك ىلإ انرشأو هذه انتخسن يف اهانتبثأ ةفيظن مجارت ىلع عالطالا نم ىلاعت هللا اننكم

 بيدارس نم بادرس يف يه وأ ءتدقف دق هنآك هديب خيشلا اهبتك يتلا ةخسنلا نإ ؛هعضوم

 خستلاو «مهيديأ هخسنت اميف هسد نكمي ام سد نم اونكمتيل اهوعاضأ وأ تابتكملا

 نأ قحتست ةفلاخم هيف تيأر امف ءصقن وأ عوبطملا نع ةدايز اهمجارت ضعب يف ةدوجوملا

 ريثكلا ركذ مث .«وه امك هّيكرت :ال امو ءةعوبطملا خسنلا يف ام نع ًالدب هتمرب هتلقن : رهظت

 مث «ةعوبطملا خسنلا يف ةدوجوملاو ينارعشلا مامإلا ىلع ةسوسدملاو ةفرحملا ةلثمألا نم

 .تاهافتلاو حئابقلا كلت نم امامت ةيلاخ يهو ءاهيلع دمتعا يتلا ةيناثلا ةخسنلاب اهنراق



 ٍلوصألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصولا ٌجاَهْنِم »0

 ينارعشلا ةعمس هيوشتل وأ ءمههابشأو ةماعلا نم ءايعدألا ءالؤه ةفاقث نم ًايسيئر

 سانلا مارتحاو «هتيص عويذ ببسب هل ةوادعو دقح نع ًاسيفنت ؛ةيكولسلاو ةيملعلا
 30: يزل هتلقاتمو هل )

 كلذ يف هدّيأو «هنأك يوانملا فوؤرلا دبع ريبكلا مامإلا حضوأ دقو -

 ةدسحلا نم ريثكلا كانه نأ هنَك يلبنحلا دامعلا نب يحلا دبع ريبكلا خرؤملا

 دعب لاقف ءاهنم ءيرب وهو ءعرشلا فلاخت ءايشأ هلك ينارعّشلا خيشلا ىلع ّنمد

 ىلع  ينارعشلا مامإلل ينعي هل ظَّرَقو» :ةديدعلا هتافلؤم ركذو هيلع ىنثأ نأ

 اوُّسدف «ةيفوّصلاو ءاهقفلا نم ةفئاط ىلع دسحلا بلغف ءهرصع ءاملع اهضعب

 عامجإلا فلاخت لئاسمو «ةغئاز دئاقعو «عرشلا اهرهاظ فلاخي تاملك هيلع

 ىذألا يف اوغلابو «ةميظع لكب هومرو ءاوّبسو اوعّنشو ةمايقلا هيلع اوماقأو
 ناجم «ةنسلا ىلع ًابظاوم ناكو ؛مهيلع هللا هرهظأو ىلاعت هللا مهلذخف «ةميمنلاو
 ًالّمحتم .هسوبلمب ىتح هسفن ىلع ةقافلا يوذ ًارْيْؤُم ءعرولا يف ًاغلابم «ةعدبلل

 ِكيلستو ٍفينصت نيب ام «ةدابعلا ىلع هتاقوأ ًاعّروم ءوفعلا قيرط ًاكلاس «ىذألل

 ىلع ًاميقم لزي ملو «ًاراهنو ًاليل لحنلا ّيودك يود هتيوازل ٌعَمسُي ناكو «ةدافإو

 ىلإ روبحلاو ريخلاب نايعألا نويع يف ًالجبم ءرودٌّصلا رودص يف ًامّظعم ؛كلذ

 . "”«هتمارك راد ىلإ ىلاعت هللا ِهَلَقَن نأ

 ةيشاح باتك بحاص نيدباع نيمأ دمحم ققحملا مامإلا ًاضيأ هلاق ام اذهو
 يحم خيشلا بتك يف سّدلا نع همالك ضرعم يف يفنحلا هقفلا يف نيدباع نبا

 :لاقف «يبرعلا نب نيدلا

 هبتك ضعب يف داّسُحلا ضعب هيلع ىرتفا هنأ ينارعّشلا فراعلل عقو امك»

 راد «١1١؟ص :اطع رداقلا دبع خيشلل «ينارعشلل «مالسإلا ناكرأ رارسأ :باتك ةمدقم )١(

 : .م0٠198 ه٠٠5١ :ط «يبرعلا ثارتلا

 ١ تارذش ءالا' 1١ /9ج :يوانملا مامإلل «ةيفوصلا ةداسلا تاقبط يف ةيردلا بكاوكلا (5)

 3 .317/4 - 81/7 /8ج :بهذلا



 ها ةّيملعلا ينارَعّشلا باّمَولا دبع مامإلا ٌةايح

 هباتك ةدوسم مهل جرخأو «هرصع ءاملعب عمتجا ىتح هنع اهعاشأو «ةرفكم ءايشأ

 . "هيلع َيِرّتفا امع ةيلاخ ىه اذإف ءاملعلا طوطخ اهيلع ىتلا

 .هبابسأ نّيبو «هبتك يف ّنمّدلا نم هب َيِلُتبا ام ينارعشلا مامإلا حضوأ دقلو

 يف هرطسيو هلوقي ام عيمج يف ةنسلاو باتكلل هتمزالمو هنم هتءارب نلعأو

 قحلا دارأ نمل قيقد مالك وهو «ًالّصفمو كلذ ًاحضوم لاقف «هتافلؤم

 .ءادعألاو ةدّسَحلا ىلع يرّْبَص ءّىلع هب ىلاعتو كرابت هللا َّنَم اممو» :ففاصنإلاو

 ًاروز ّيلع نوتفتسي اوراصو «ةعيرّشلا ٌرهاظ فِلاخُي ًامالك ييتُك يف اوُسَد امل

 : يخأ اي ملعا «كلذ وحّنو ةاطلنلا بايل يف مهتبتاكمو انا

 ٌتججح امل يننأ ورا الم وجسد رمت رق نشا فر طالع ذل نأ

 ةمئألا عامجإل قرخ اهيف ةلأسم ةعامج َىلع رّوَز «ةئامعستو نيعبرأو عبس ةنس

 ءارو ناك اذإ اهتقو نع ةالصلا ميدقتب سانلا ضعب ٌتيتفأ يننأ وهو «ةعبرألا

 كلذب تابتاكم 0 ضعب لسرأو ءجحلا يف كلذ عاشو :اولاق «ةجاح دبعلا

 دقو يعمل الود باعار يع لاو ةقويشلا راو ميلقإ ىلإ كلذ لصو

 ّىلإ رظني سانلا بلاغ دجأو الإ رصم ىلإ ٌتعجر امف ءررضلا ةياغ يباحصأل

 الف «ةكم نم مهتءاج يتلا تابتاكملاب ينوربخأف ؟ سانلا لاب ام :تلقف ءًارزش

 . لجو زع هللا الإ يضرعب بالو «ينباتغا نم ٌددع ملعي

 بتكو ء.دوهعلاو قيثاوملا يف دوروملا رحبلا باتك ٌتْفَّنص امل ينإ مث - ؟

 وحن هنم اوبتكف «هتباتكل سانلا عراستو ءرصمب ةعبرألا بهاذملا ءاملع هيلع

 نم نيلفغملا ضعب ىلع اولاتحاف :ةدسحلا كلذ نم راغ .ةخسن نيعبرأ

 اهيف اوسدو «سيرارك ضعب اهنم مهل اوبتكو «هتخسن هنم اوراعتساو « يباحصأ

 «ءاحج نع تايرخسو تاياكحو «نيملسملا عامجإل ةقراخ لئاسمو ةغئاز دئاقع

 مهنأك ىتح «ةريثك عضاوم يف باتكلا نوضغ يف كلذ اوكبسو يدنوارلا نباد

 «توريب ءركفلا راد .778/4ج :نيدباع نيمأ دمحم ققحملا مامإلل «نيدباع نبا ةيشاح ١7(
 .مآ٠6 مها



 ٍلوُصَألا ماع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصُولا ٌجاَهنِ 5

 «قوسلا موي يف نيّيبتكلا قوس ىلإ اهولسرأو سيراركلا كلت اوذخأ مث «فّلؤملا
 اهارتشاف ءاهيلع يمسا اوأرو سيراركلا كلت يف اورظنف ؛ملعلا ةبلط عمجم وهو

 بتك ناك نمم .رهزألا عماج ءاملع ىلع اهب راد مث «ىلاعت هللا ىشخي ال نم

 يف يب نوثولي سانلا ثكمو «ةريبك ةنتف كلذ عقوأف «بتكي مل نمو باتكلا ىلع

 خيشلا يل رصتناو رعشأ ال انأو «ةنس وحن ءارمألا تويبو قاوسألاو دجاسملا

 يبلجلا نب نيدلا باهش خيشلاو «يلبنحلا مالسإلا خيشو «يناقللا نيدلا رصان

 ءرهزألا عماجلاب نيَّبحُملا نم صخش يل لسرأف ءرعشأ ال انأو كلذ لك

 ملف ءاهيف اورظنف «ءاملعلا طوطخ اهيلع يتلا يتخسن تلسرأف ٌَربخلا ينربخأو

 وهز «كلذ لعق نم اوئسف «ةدنسحلا ءالؤه هَّسٌد امي ًاكيش اهيف اودجَي
2) 

 (فورعم .٠

 ةريغلا هدنع ماق امل «ءادعألاو ةدسحلا ضعب َّنأ يخأ اي ملعاو» :لاقو
 راعتسا «ّيلع هنوؤرقيو «هنوبتكي سانلا ىأر نيح «باتكلا اذه ببسب دسحلاو

 فلاخت ًارومأ هيف ّنسدو ءًاباتك اهنم هل بتكو ٌةخسن نيِلّقغملا انناوخإ ضعب نم
 ُبِينَي يلاح فرعي ال نم راصف ؛ةعامجلاو َةّنّسلا لهأ هيلع امو ةعيرشلا رهاظ

 ضعب ُفرعأو» :ًاضيأ لوقيو ."”«كلذ نم ءيرب هللا دمحب انأو ءّىلإ رومألا كلت

 ام ىلع ءانب اذهو ءاذه يتقو ىلإ ءوسلا ّيف نودقتعي «نيرّوهتملا نم ةعامج
 يتلا لئاسملا كلت عمج «ةدسحلا ضعب نإ مث «ةدسحلا كئلوأ نم ًالوأ هوعمس
 لوقي «ينهركي ًادحأ عمس املك راصو .هدنع اهلعجو سيراركلا كلت يف تَّسُد

 كتعلطأ اهنم ءيش ىلإ ٌتجتحا نإف «نالفب قلعتت لئاسم ضعب يدنع نإ :هل

 نوتفتسيو ءاذه يتقو ىلإ دساح دعب دساحل لئاسملا ضعب يطعي راص مث «هيلع

 دوصقملا انأ يننأ رهزألا ءاملع عيمجل تلسرأ ؛ثرعش املف ءرعشأ ال انأو ّيلع

 . "”«اهيلع ةباتكلا نم ءاملعلا عنتماف «ّيلع ةارتفم يهو «ةلئسألا هذهب

 .,757؟7ص :قالخألاو ننملا فئاطل )١(

 .760ص :دوهعلاو قيثاوملا يف دوروملا رحبلا هباتك ةمدقم (؟)

 .,/77”ص :قباسلا عجرملا (*)



 ها ةّيملعلا ينارَعّشلا باّمَولا دبع مامالا ٌةايح

 سانلا ضارعأ يف عوقولا يف نيرّرهتملا نم ةعامج فرعأو» :ًاضيأ لاقو
 ٌدحأ مهنم امو ءاذه انتقو ىلإ ةعاشإلا كلت مكحب ةديقعلا ءوس َيف نودقتعي

 هدنع تماق الو «فلؤأ انأو ينآر الو ءملع يف ينضواف الو ءطق يب عمتجا

 نمم صخش نع ينغلب دقو «مهحماسيو مهل رفغي ىلاعت هللاف ةلداع ةنّيب كلذب

 !؟ لجرلا اذه نع ترتاوت يتلا رومألا هذه ام :لوقي راص ملعلا ىلإ بسني

 رصم لهأ نم نيصخش ىوس نم نكي مل ةعاشإلاو سدلا َّنأ عم ةرتاوتم اهاّمسو
 سانلا بس نم ًافوخ امهركذ يغبني ال انباحصأ نيب نافورعم امهو «ةصاخ
 امب عفتناو ننك نأ اي عِلاطف «ىلاعت هللا ةمحر ىلإ اجردو ءاتام دقو ءامهل

 باتكلا ىلع هللا دمحب اهتررح ينإف ,دساح لوق ىلإ غصت الو حصنلا نم اهيف
 ىتح ًائيش ُتْفْلأ امو «ٌيدّمحُم َنْئُس لجر انأو «قرولا يف اهعضأ نأ لبق ةنسلاو

 ايركز خيشلاك مالسإلا خياشم ىلع اهداوم ُتررحو «ةعيرشلا مولع يف ُثرحبت
 .2300.. .فيرش يبأ نب نيدلا ناهرب خيشلاو «يراصنألا

 كلت نم ًاعيش أرق ملسم لكل ًاماع ًانذإ ىطعأ دق َينارعّشلا خيّسلا نإ مث
 : كلذ يف لوقيف «هيف اهدجي يذلا باتكلا نم اهحسمَي نأ هيلع ةارتفملا رومألا

 لِح يف سيلو «هيلع برضيلف «ءيشب ودعلا كلذ ةخسن نم بتك اَّمِه رََّط نمفا
 . ”تلإ كلذ نم فيضُي نأ

 اند: نطلخملا هيلخ :ةيوتيدملا لناسنملا فلق قلع. اف نأ كراعشتو
 ًادحأ لباقأ ملو اذه» :لوقيف .ءكلذ يف حجني مل هنكل اهنم هبتك فظنيو ءاهتّمرب
 نيذلا ةدسحلا ءالؤهل ٌتلسرأ دق و... ءاذه يتقو ىلإ هلعف ريظنب ءالؤه نم

 ملف «نييعتلا ىلع اهنم أَربتأل ؛اهيلع ينوعلطيل ةسوسدملا لئاسملا كلت مهدنع

 مهللا «نيمآ هورمضأ امو ءاولعف ام مهل رفغي ىلاعت هللاف اهب ٌدحأ فرتعي
 , 27(نيمآ

 .0 ص :دوهعلاو قيثاوملا يف دوروملا رحبلا هباتك ةمدقم (')
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 و ءٍ ع ريتا[ ٠ م ع

 ىلع َّنسُد امم تافارخلا هذه تناك نإ نآلا هسفن حرطي يذلا لاؤسلاو

 هبتك ضعب يف نآلا ىلإ ةدوجوم تاسوسدملا هذه تيقب اذاملف «هثأك ينارعشلا

 ءاطع دمحأ رداقلا دبع خيشلا هيلع بيجي لاؤسلا اذه ؟ ىربكلا تاقبطلا باتكك

 مهسفنأ ةيفوصلا نيدُت لاؤسلا اذه ىلع ةباجإلا» :لوقيف كلذ ءاقب ببس نّيبيو

 هذه نع نوجرخي ال بيرق نم مهّتفرع امك ةيفوصلاف ءمهموصخ نيدت نأ لبق
 :فانصألا

 «ةرهشلا نم نيبراهلا ءايفخألا ءايقتألا نيققحملا نيحلاصلا نم فنص ١

 ةيسفنلاو ةيحورلا مهلاوحأ ةياعرو نيديرملا ةيبرت يف تماصلا لمعلا نيرثؤملاو

 لب «ةباتكلا ىلإ الو مالكلا ىلإ نوليمي ال ءالؤهو «ةعراب ةيجهنمو ةقد يف

 .كلذ ءارو ءيش الو «مهيديرم مه مهبتك نوربتعي

 هذه ىلع توكسلا يف مهعم انسل اننإف لاجرلا نم فنصلا اذهل انلالجإ عمو

 خويشلا ءالؤه نم ةملكلا َّنأل ؛نيملسملا ىلع عوبطمو روشنم هيبنت نود ماهوألا
 .سانلا نم مهريغ نع ردصت يتلا تاملكلا فالآ نم لمعلا يف غلبأ ءالجألا

 يف نولمعي ال مهنكلو «نيققحملا ءايقتألا نيحلاصلا نم رخآ ٌفنص ١

 مهنكلو «قيقحتلاو فيلأتلاو ثحبلا لقح يف نولمعي امنإو ةيكولسلا ةيبرتلا لقح

 مه امَّنِإو «دقنلاب مهل نأش الف ؛هلاق نّم ىلإ لوق لك ميلستب ةمالسلا نورثؤي
 اوفلتخا ام نود موقلا هيلع عمجأ ام ةعاذإو ءاهتبقارمو ءمهسوفن دقنب نولوغشم

 مهكلسم ىلع مهقفاون ال اننإف كلذك خويشلا ءالؤهل ريبكلا انمارتحا عمو .هيف

 .هلجأ نم مهصقتتن الو ءاذه

 نكلو «سوفنلاب ةربخ الو ءملع ريغ ىلع نيكلاسلا داشرإل اوّدصت موق - “

 نم فوخلاو «خايشألا ركذ دنع دَجاوَّنلاو «ةْشوُرَّدلا»و ةينلا نسح ىلع

 جرح الف «تاقبومو رئابك تناك ول ىتح مهل مهلاوحأ لك ميلستو «مهِتامَدَص
 ؛ةريسلا برطضم «ةريصبلا ىمعأ ناسنإلا ناك ولو ىتح هللا لضف ىلع مهدنع

 نولزنتسي مهف «نيديرملا ىلعو مالسإلا ىلع ُهللا قلخ ام رطخأ نم ءالؤهو

 بسني ام نولّؤؤُيو «هللا لهأ نم خيش هنأ بتكلا يف يور نم لك ىلع ناوضرلا



 4 ٠ 4 1 ةّيملعلا يناركّشلا باّمَولا ديع مامإلا ةايك

 يذلا فرحنُملا َيِفوُّصلا ركفلا نولّثمُي قحب مهو .ًادساف ًاليوأت رئابكلا نم مهيلإ

 .مزعو ةوق نم يتوأ ام لكب ينارعشلا همواق
 وأ لامهإلا ريثأت تحت بتكلا يف ةروطسم ماهوألا كلت تيقب اذه لجأ نِم

 . "'”(6 لوسرلا نئس نم فوخلا الو لامهإلا ناك امو «فوخلا

 ءارتفالاو «ليلضتلاو ٌنسّدلا ىلع دعاس-يذلا نأ ًاضيأ ىسنن ال اننإَو - 4

 يف مويلا هيلع يه امك ءيضاملا يف ةديدشلا ةبقارملاو «ةينفلا ةعابطلا مدع
 عبط ىلع أرجتي نمل ةينوناقلا تابوقعلا نمو «مظنملا عبطلا نم رضاحلا انرصع
 ناك دقف «ةيطخلا بتكلل خسنلا رصع فالخب ءاهفلؤم نذإ ريغب بتكلا نم ءىش

 هب هللا ام. بذكلاو لجدلا نم اهيف ام اهيف ًاتك نوجوري نوباذكلاو توساسدلا

 . ””ليطابألاو سئاسدلا ةيفوصلا ًاصوصخو «ءاملعلا بتك ىلع نولخدُيو «ميلع

 :لوقأ هّلُك مالكلا اذه دعبو بّلطملا اذه ةياهن يفو

 ء«فوصتلا ءايعدأ نم هداّسححو .هموصخ نأ مالكلا اذه لك نم رهاظلا

 ايذكو:ءازتفاو: «ًادييعو ادع هلوخ ايثدلا !وألماذق نيرجحتملا ءاهقفلا نضعتو

 كولس نإو «ىربكلا تاقبطلا باتك اهرهشأو ةفورعملا هبتك يف اميسال «ًاليلضتو

 نكلو .7١ص :اطع رداقلا دبع خيشلل «ينارعشلل مالسإلا ناكرأ رارسأ :باتك ةمدقم )١(

 ًالاجر ضيق ىلاعت هللا نإ لب هقالطإ ىلع هلمح يغبني ال مالكلا اذه نأب لوقلا ردجي

 بيذاكألا نم اهب قلع امم «ةيفوصلا بتك ةصاخو «ةيمالسإلا بتكلا ةيقنت ىلع اورهس
 موحرملا رهزألا خيش :لاثمأ نم .حيحصلا نم اهيف سوسدملا اونيبو تافارخلاو

 :باتك اهنم يمالسإلا فوصتلا نع هتاساردو هثوحب نم ريثكلا يف دومحم ميلحلا دبع

 :هباتك يف رورس يقابلا دبع هط خيشلاو ؛فوصتلا ةيضق ةلسلس نم هريغو ةيلذاشلا ةسردملا

 قئاقح :ميقلا هباتك يف هْثأَك ىسيع رداقلا دبع خيشلاو «ينارعشلا مامإلاو يمالسإلا فوصتلا

 مامإلا بتكو ةماع ةيفوصلا بتكل هتاقيقحت يف اطع رداقلا دبع خيشلاو ,فوصتلا نع

 نرقلا مامإ ينارعشلا باهولا دبع :هباتك يف ينرقلا ظيفحلا دبع خيشلاو «ةصاخ ينارعشلا

 «ىربكلا نازيملا باتكل هقيقحت ةمدقم يف ةريمع نمحرلا دبع روتكدلا خيشلاو .رشاعلا

 .ًاريخ هللا مهازج ريثكلا مهريغو ءهل تّرشُن يتلا تالاقملا نم كلذ ريغو

 .015ص :ىسيع رداقلا دبع خيشلل ؛ءفوصتلا نع قئاقح ()



 2 ب و م رت[ 9 1
 ٍلوصألا ملِع ِدِصاَمَم ىلإ ٍلوصولا جاَهَنِم قمم ١ لا اَمَم ىلإ ل ٠

 أربت دقو ةمداهلا تالالحنالا هذه نع ىأنت اهلك هتوعدو هبتكو ينارعشلا مامإلا

 رمأ ىلع هبتك نم عضوم ريغ يف هيبنتلا نع لفغي ملو «هيلع اهَّسَد نّمِمو اهنم
 هيف نلعي يذلا نك ينارعشلا مالك نيب ٌفِصْنَملا نراق ولو «نيساسدلا ءالؤه

 انيابت ىأرل ىربكلا تاقبطلا يف دوجوملا همالك نيبو «ةنسلاو باتكلاب هكسمت

 .تاقبطلا يف ام بذك هل رهظلو ءًارهاظ

 هل صخش تاباتك يف تارابعلا هذه دوجو قيدصت بعصي هنإف ًاضيأو
 نأ لقعي لهف ءاهريغو لوصألاو هقفلاو ثيدحلاو «نآرقلا مولع يف ةنرّتم تاباتك

 هذه لثم بتكي مث ,.ةجردلا هذهل ةعيرشلا مولع يف ناقتإلا يف لجرلا لصي
 .روجفلاو قسفلاو تافارخلا

 ًارفاو ًابيصن اذخأ دق ريوزتلاو سّدلا َّنِإ :لاقي نأ يغبنيو يل رهظي يذلاو

 ناسنإلا ىلع بجوي امم اهيف لصح دق كلذ نأب فارتعالا نم دبالو «هبتك نم

 كسمتلا الإ هنع فرع ام يذلا مامإلا اذهل عئانشلا هذه ةبسن مدع يف فاصنإلا

 .هيلع ءاملعلا ءانث نمو «هتمجرت ءانثأ يف انعم رم امك «ةنسلاو باتكلاب ديدشلا

 .ملعأ ىلاعت هللا و

 هله ه9 هد
 5ن- نع ”نم



 و يوي د
 عبارلا لصفلا

 ٌنارَعّشلا باَّمولا دبع مامإلا ٌةديقع

 :ةيلاّثلا ٌتِحابملا اهيفو

 هبتك يف تّبثُم وُه امك َنارعّشلا مامإلا ٌداقتعا :لّوألا تحب *#

 .ةَدَمتعملا

 .ةهباشتملا تايآلا نم ٌنارعّشلا مامإلا ٌتفِقوم :يناثلا ُتَحسبلا *#

 .داحتالاو ٍلولُما نم ٌيارعّشلا مامإلا ُففقوم :ثلاّثلا تحب #
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 352 نر“ َينارَعّشلا باّمولا دبع مامإلا ةديقع

 ُلَّوألا ُثحبملا

 َينارعّشلا مامإلا ٍداقتعا ُصَّخلُم

 ةَدَمتعُملا هبتك يف تّبثُم وه امك

 اهيلع شاعو اهدقتعا يتلا هتديقع نايب يف ''' هي ئنارعّشلا مامإلا لوقي

 هتديقعب َحّرصُي نأ نمؤم لكل يغبنَي هنأ يخأ اي هللا كمحر ملعا» : اهيلع تامو
 ءىَلاعَت هللا دنع اهب هل اودهش ًةحيحص ثناك نإف داهشألا سوؤر ىلع اهب يدانيو

 يبابحأ ايو «يناوخإ ايف... ءاهنم ّبوتيل اهداسف هل اونّيَب كلذ ريغ تناك نإو

 ىلا «ءايبناو هتكتالم دهشأو ىلاعت هللا دهشأ نأ مُكدهشأ : مكتعو انع هللا يضر
 ةبحاّصلا نع هَّرَئُم «هل يِناث ال ٌدِحاَو ىلاعت هللا َّنِإ : يبلقب ًامزاج ًالوق ُلوقأ

 هتاذب ٌدوجوم «هعم رّبلُم ال ٌعناص كهل نينو هل كلم هل !كيرش ذل كلاف ءانلولاَو

 . .هدوجو يف هيلإ رقتفم هاوس دوجوم لك لب ءهدجوي دجوم ىلإ راقتفا ريغ نم
 «ٌقلطم هدوجو لب «هئاقبل ةياهن الو ءهدوجول 00 ال هسفنب دوجوم ىلاعت وهو

 هيلع ليحتسيف '"”ٍضَرَعِب الو «ناكملا هلر دَقيِف ٌدَقْيف '"'"رَّهوجب سيل هسفنب ٌمئاق

 ٌيّيرم «راطقألاو تاهجلا نع سِّدقُم ءاقلّتلاو ةهجلا هل نوكيف مسجب الو «ءاقبلا

 يذلا ىتعنلا ىلغو :هلاق امك هشرع ىلع ئوتنا ؟*”راصبألاو بولقلاب

 مامإلا اهتبثأ يتلا ةديقعلا نم ًادج ةبيرق ءانه ينارعشلا مامإلا اهركذيس يتلا ديقعلا هذه )١(
 :ط «نانبل «بتكلا ملاع راد 7١. 50ص :دئاقعلا دعاوق هباتك يف يلازغلا مالسإلا ةجح
 . يلع دمحم ىسوم :قيقحت ,م19860 ه7

 راد ءالا ص :يراصنألا ايركز خيشلل ةقينألا دودحلا :رظني 0 لبقي ام :وه رهوجلا (؟)

 .كرابملا نزام .د :قيقحت ه7/١41١ :ط .«توريب ءرصاعملا ركفلا

 نوللاك ءهب موقي لحم يأ عضوم ىلإ هدوجو يف جاتحي يذلا دوجوملا :وه ضّرَعلا ()
 ام :وه وأ «1947ص :تافيرعتلا :رظني .هب موقيو هّلحي مسج ىلإ هدوجو يف جاتحملا
 .ال١ ص :ةقينألا دودحلا .هريغب لب هتاذب موقي ال

 نوكت :ءاملعلا لاق [17 - 77 :ةمايقلا] 402 ٌةرِفآ ايي َلِإ © رض ذِي عيال :ىلاعت لاق (4)
  راصحنا الو فيك الب راصبألاب ةرخآلا يفو «بولقلاب ايندلا يف نينمؤملل ىلاعت هللا ةيفر



 ٍلوُصَألا ملع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصُولا ٌجاَهنِم ه8

 ذاق لف ناك هيوحت الو نار هدمت ال" نلرالا و ةرهآلا هلا ل" يزرأ

 اكفنا: ندمللا قل هنا ناك هيلع اه ناهذكلا سود "نانو لون قاكنلالو
 59تاقولخملا ظفجح هُدوؤَي ال يذلا ٌنيحلا دحاولا انأ :لاقو ءنامّزلا أشنأو
 نأ نا تداسلا»لعت نا هلآ لاك تاتدحتلا تانض ةناققت يش هبشي ال

 ءهعم َءيش الو هللا ناك :لاقي لب ءاهذدعب نوكي تأ نأ هلق نوك نآوأ 521

 راهقلاو «مانّي ال يذلا موُيقلا وهف ءهَعدْبَأ يذلا ها نم دْعَبلاو لْبَقلا ذإ
 ئلاعتاللا قلخ نضل ٌعيِمَسلَأ وهو وق ىرتك اط ارب ذل قدحلا
 َمَلَّملاو حوللا عرتخا :2"”ءامّسلاو ّضرألا هَعّسوأو ء«ّيسركلا أشنأو «َشرعلا
 . ءاَضَقلاو لصٌملا موي ىلإ هقلتَت يف هملعب ءاشي امك هارجأو «ىلعألا

 قل يا راو «ّقلخل !قلَخ « قبس لاثم ريغ ىلع هّلك مّلاعلا َعَدبأ

 4«ُديَبْلل ثيِلَللأ َوْهَو ٌرصنألا ُكِردُي َوْهَو ٌرصْبْأْلا ُهُكِرْدُت اَل» :ىلاعت هلوقل «نيتيؤرلا يف
 .7,6 ص :ةيفشكلا دعاوقلا :رظني 0 *٠١[.

 1م وتس مث اَئْوَرَت دمع ريع توسل 5 ىلا ُهّنل» :(؟) ةيآلا ءدعرلا ةروس يف ىلاعت لاق )١(

 .«(© وتس ِشْرَمْلا َلَع ُنَمَيآا» :(0) ةبآلا هط ةروس يف ىلاعت لاقو شرع
 . <«( لوألا 3 ان َنَر# )١7( ةيآلا «ليللا ةروس يف ىلاعت لاق (؟)
 نع )5١1( مقر ؛هحيحص يف نابح نباو 36 ف مقر ءهحيحص يف يراخبلا جرخأ ةرهز

 هشرع ناكو هلبق ءيش نكي ملو هللا ناك» :ِيلي هللا لوسر لاق :لاق ءدْنِيَو نيصح نب نارمع

 ىلاعت هللاو ناقولخم ناثداح ناكملاو نامزلاف .«ضرألاو تاوامّسلا َقَلَح َّمُث ءءاملا ىلع

 7 هم صدع كلر وق

 ل ني الو كي د

 مدوك الو ضْراْلاَو تو لأ همس َعِسَو َءاَش امي | ِةِمْلِع نم و نه وم الو هل ان اَمَو مهي دب

 .4© كبي غيلتلا كيلا ٌوْهَ 2-0

 .013) ةيآلا :فروشلا ةروسا .(8)
 .[؟66 :ةرقبلا] 4ٌضْرْلاَو تومّسلا همسك َمِسو# لاقت لاق (5)

 داد 448/1١ ج :يقيرفإلا روظنم نبا مامإلل ءبرعلا ناسل :رظني .تامأو ىلبأ :يأ (90

 .ىلوألا :ةعبطلا ءتوريب ءرداص

 ش٠ 0
 ال موقْلا حلا وه اَّلِإ هلإ ل ةياج 6 ةيآلا «ةرقبلا ةروس يف ىلاعت هلوق ىلإ ريشي (5)
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 ا
 اى اق

 ضرألا يف حاورألا اهيلإ ةلّزنملا حابشألا هذه لعجو ًانمأ ''”حابشألاب حاورألا

 15 دعو "ان اعيد نرآلا نك اهو «تاومّسلا ىف ام انهل ْشَسَو «انلخ
 ّنكل ؛هيلع كلذ َبَجوُأ بجوم الو .هيلإ ةجاح ريغ نم لكلا قّلَح .هنعو هب الإ

 ل لع م ٍٍِىس 2 7 00 04 طاح («قبس هملع

 هقلخ وه ًائيش ملعي ال فيكو 2 4ٌروُدّصلا ىنْحُن اَمَو نيكل َهََح مليم "”َقْفَلَو
 ىلع اهَدَجوأ َّمُث ءاهدوجو لبق ءايشألا َمِلَع "”4ُرَيلَل ُثيِل ري قع نكي

 هملعب «ءاشنإلا دٌّدجَت دنع ٌملع هل ْدَّدجتَي مل «ءايشألاب ًاملاع ْلَرَي ملف ءاهَمِلَع ام ٌدَح

 عامجلإب تاّيئزُجلا ٌمِلِع امك «قالطإلا ىلع تايّلُكلا َمِلِع ءاهّمكحأو ءايشألا َنَْنأ
 ٌلاَعَف ءنوكِرشُي امع ىلاعتف «ةداهّشلاو بيغلا ٌمِلاع وهف «قافّتالاو رظّنلا لهأ ني
 ةهرمألا دار ال6: فارحشلاو ضرآلا ملاه ىف ضانتاكلل ويدعلا وهف ديت امن

 ءاشي نم ٌرعُيو ءءاشَي نَّمِم كّلُملا عزنيو ءءاشي نم كلُملا يتؤي همكُحِل ٍبَّمعُم الو

 مل أشَي ْمَل ام ,ناك هللا ءاش ام ءءاشي نم ُلِضّيو ءاشي نم يدهّيو «ءاشي نم ٌلذُيو

 .هتدارإو هيكحو هنعيشم نم نايضعلاو ةعالكلاو ناميإلاو ٌرفكلاف نكي

 َينارعَّشلا باّمولا دبع مامإلا ٌةديقع

 0: مك« موالعم ملاعلاو لذ ةدارإلا هذهب ًافوصوم ىلاعتو هناحبس ُلَّرَي ملو

 اد ملي ركتلاو انتا كطيست وجب نع رللت الر شات ريع نم كاملا دك

 ةيلزألا ةدارإلا نييعتو قباسلا ملعلا نع هدجوأ لب «كلذ نع العو لج ؛ لهَج

 ديرم الف «ناولأو ناوكأو ناكمو نامز نم هيلع هدجوأ امب ملاعلا ىلع ةيضاقلا

 عْمجْلاو ءلْثَم يأ انل حبش :لاقي هَقْلَحْلا نم مهرّيغو ساّنلا نم هّصخّش كل ادب ام ُحَبَشلا (
 .(حبش) ةدام «444/7 :برعلا ناسل :رظني .حوُبُشو حابشأ

 ِوَوَع 56 تكل ىف َّنِإ د كلا ىف امو ٍتومَسلأ ىف ام ل رسوم :ىلاعت لاق (0)

 *١[. : ةيئاجلا] « وكتب

 )١7(. ةيآلا ءقالطلا ةروس (0)

 .(78) ةيآلا ءنجلا ةروس ()

 .07) ةيآلا ءهط ةروس (9)
 .(18) ةيآلا «رفاغ ةروس (1)
 60129 ةيآلا عكلملا ةروس 0



 0 98 وو يب ىلإ 1

 هيأ َهَقَم نأ آّلِإ َنوُدَتَك اًمو» :هناحبس لئاقلا وه ذإ ءهاوٍس ةقيقحلا ىلع دوجولا ىف
 . 7409 تبلل ُي

 ّعمَس كلذك ءدَجوأف َرِدَقو ءّصخف دارأو .مكخأف َمِلَع امك ىلاعت ةنأو

 ,ءىلعألاو لفسألا ملاعلا نم ىرولا يف قطن وأ نكس وأ كَّرحَت ام ىأرو

 عمسَي ةديعبلا وهف برقا هَرَصَب ٌبِحَحَي الو بيرقلا وهف دعبل هقمتم ٌبِحَحَي ال

 هناحبس ىرَي ءسمللا دنع ةّيفخلا ةّسامٌّملا ٌتوَّصو ٠ ءسْفّنلا يف سْنّنلا مالك
 روُثلا هلو تاملطظلا الو ٌجازتمالا هبجحَي ال ءءاملا يف َءاّملاو ءامْلّظلا يف َداوَّسلا

 .نيصلا عبشلا وهو
 مِيدق مالكب «مّموتُم ٍتوكس الو ؛مّدقتُم تْمَص نع ال ىلاعتو هناحبس مّلكت

 ليزنتلا هامَس سوم هنالك .هتردقو هتذازإو ةملج نم .هتافص رئاسك َيِلْزأ

 .ٍفييكت الو ِهيبشت ريغ نم «ناقرُقلاو ليجْنإلاو ةاروتلاو روبّزلاو
 ريغ نم هّعمَس َّنأ امك ءٍناسِل الو ٍةاَهَّل ريغ نم ىلاعتو هناحبس ٌةٌمالكف

 نه هت دازإ نأ امك ةنافخا ةلوتكذع رع هش هرصب نأ امك هقاذآ ةلو'ةكيمأ
 نأ امك ءِناهرُب يف ٍرظَن الو رارطضا ريغ نم هَمْلِع َّنأ امك ءِنانَج الو ِبْلَق رْيغ
 .ناصقنلاو َةدايّرلا لبقت ال هتاذ

 ْنِإو ليفت كللزف مَعَ معن نإ ا نيح هَعَدْبَأو مّلاعلا م عنص لمكأ

 كلا لإ تيد زيبع كلج ريق ةرصتي مل «هلذع كداقا دمت نبأ

 ام لُك ءيفوخلاو كلذل عّرَجلاب فصّنيف ٌمكح ةاوسل هيلع هّجوتَي الو «"”فّيَحلاو

 ١( ةيآلا ءريوكنلا ةروس )١9(.

 ًةَكِبصَأ عمجلاو «سأرلا ىلإ يِضُي يذلا ُنِطابلا ِنْذَألا ُقْرََح وهو ءرْسكلاب خاَمّصلا نم (7)
 :يف (خمص) ةدام رظني . اَهْسْنَت ُنُدَألا وه خامّصلا َّنِإ :لاقيو «لئامشك ُحئاّمَصو ٌحُمّصو

 ؛ةيادهلا راد 7191 /ا/ج :يديبزلا ىضترم مامإلل ءسورعلا جات «74 /7ج :برعلا ناسل

 .نيققحملا نم ةعومجم : قيقحت
 نع ىور اميف ِهْكَك يبنلا نع هيض رذ يبأ نع (151/0) مقر ءهحيحص يف ملسم مامإلا جرخأ 2

 , الف ًامّرحُم مكنيب هتلعجو يسفن ىلع ملظلا تمرح ينإ يدابعايل :لاق هنأ ىلاعتو كرابت هللا
 : .«اوُمّلاظَت



 ا ٌينارّعشل دول مم : ِهئارَعَّشلا باّمولا دبع مامإلا ٌةديقع 2

 ”روجُملاو ىوقّتلا نيِفّلكُملا سوفُت مهلملا وهف .هرهق ناطلس تحت وهف هاوس
 .روشُلا موي يفو انه هدابع نم ءاش نم تائيس نع زواجتُملا وهو

 نَمِب ناميإلاب يسفن ىلع مكاّيإو هقّلَح َعيمَجو هّتكئالمو هللا ٌُثدهشأ امكو
 هلَسْرَأ يذلا ِك دّمحُم انالومو انُدِّيَس وهو هقلخ نم هابتجاو هّراتخاو ُهْللا هافطصا

 هلك ْغّلبف ءأرينم ًاجارسو هنذإب هللا ىلإ ايعادو ًاريذنو ًاريشب ةّقاك سانلا عيمجج ىلإ
 نّم ىلع عادولا ةجبَح يف فَقَوو .هتمأ ع َحَصْنو .هتنامأ ىّدأو «هيلإ هبر نم لزنأ ام

 00 َدَعوُأو ل تركو ركَذو ِبطَحُف عابتألا نم هرَضَح

 :اولاق ؟(ْتْغّلِب له الأ» : لاق ّمُث هوحأ نوذ اذخأ ريكذتلا كلذب ّضَخااَمَو

 نيف مهللا» : هلك لاقف «هللا ٌلوسر اي

 ررقو هب ءاج امف ؛ملعأ مّل اًمِمو .هب ُتْملع اّمِم لك هب ءاج امب ٌنمؤم يّنِإو

 اناميإ اذهي نمؤم انأف ءرحتؤي ال ءاج اذإ هلل هللا دنع ىّمسم لجأ نع تومّا نأ
 ميلا ناو «ٌقح رْبقلا يف َلاْوّسلا َّنأ ُتذرقأو ُتنمآ امك ءٌّداش الو هيف بير ال

 ٌقَح نازيملا بصن َّنأو نحت ردقلا تاقع. ناو. نع نضونعلا نآو: 6 قع هللا لع

 ةّنَجلا يف ًاقيرف َّنأو «ٌقَح َراّئلاو «ٌقَح ةنجلاو عارطلاو وع فنعملا ٌرياطتو
 ٍمِهْنُرَحَي ال ىرخأو ُقَح ةفئاط ىلع مويلا كلذ َبْرَك َّنأو ٌقَحح ريعسلا يف ًاقيرفو
 ناو 1 قح نيكمؤنلا يحلاصو ةكئالملاو ءايبنألا ةعافش نأ نحرك عزفلا

 نولخدي نينمؤملا نم رئابكلا لهأ نم ةعامج َّنأو ءٌّقَح نيِمِحاّرلا 5 ةعافش
 ٌّقَح ميقُملا ميَّنلا يف نينمؤملل ديبأتلا َّنأو ءٌقَح ةعافشلاب اهنم نوجّرْخُي ّمُث منهج

 )١( :سمشلا] «(©2 اَهنَوْقَتَو اًمَروُخ اهَمْشأَك (©) اَهَّوَس اَمَو نيئكوإ» :ىلاعت لاق 7- 8[.

 يف ملسمو )١11017(« مقر هدكم وراسل دع اوما فاح اذه ىنعم يف درو (0)

 موي ّيأ» :لاق لَك يبنلا نع ايه سابع نبا نع يراخبلا ظفلو «(17518) مقر ءهحيحص
 :اولاق ؟اذه رهش ّيأف :لاق ءٌّمارح ٌدلب :اولاق ؟اذه ٍدلب ٌّيأف :لاق «ٌمارح موي : اولاق ؟اذه

 يف اذه مكموي ةمرحك مارح مكيلع مكّضارعأو مكلاومأو مكءامد َّنإف :لاق ٌمارح ٌرهش

 له مهلا ُتْعْلِب له هللا :لاقف هّسأر عْفَر مث ًارارم اهداعأف ءاذه مكرهش يف اذه مكدلب

 ٌدهاشلا َعّلبُيْلَف ءهتّمأ ىلإ هتّيصول اهّنإ هديب يسفن يذلا َوَق : ايكو سابع ُنبا لاق ءتْغْلَب

 .«ضعب باقر مكعب برضَي ًاراّقُك يدعب اوعجرَت ال ٌبئاغلا



 ٍلوُصَألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصْؤلا ٌجاَهْنِم أ 3 ملا امم: نلإ قوضملا هن 8 85

 هب تءاجام لك َّنأو ءٌّقَح ميلألا باذعلا يف نيقفانملاو نيرفاكلل ديبأتلا َّنأو

 سأيلا لهأ ناميإ نأب نمؤنو ءٌقَح لهج وأ ِمِلُع هللا دنع نم لسرلاو بتكلا
 دقو نمآ نَّمِم هوحنو «نوعرف ناميإك «هلوبق مدعل ؛هب دعْسَي الو ءهبحاص عفني ال
 َناميإ ةّبشأف «فيلكُتلا لحم رْيَغ يف ٌناميإ هّنأل ؛ةّبابسأ َنياَعو ٌتوملا هرَّضَح
 .رانلا لهأ

 اهّلِيُس اذإ اهيّدؤُي هيلإ ْتلَصَو نم ّلُك دنع ٌةنامأ يسفّن ىلع يِتداهش هذهف
 هللا ٍدْمحب يهو «ةعاسلا مايق ىلإ ةعامجلاو َةَّنُّسلا لهأ ةديقع هذهو «ناك امُّثيح

 هيلع اَنَتّبنو «ناميإلا اذهب ىلاعت هللا انَعفن ءتومّت اهيلعو ءانييَح اهيلع ءانثديقع
 يو انني لاكو ناوسرلاو ةفاركلا ناد انلحاو .:ناريكلا ناذلا ىلإ لاقتألا كنف

 ءنامُيألاب اهبتك ذخأت يَِّلا ةباصعلا نم انّلَعَجو نارطق نم اهلهأ ٌليِبارَس ٍراد
 طارّصلا ىلع هنم تّبثو «نازيملا هل حّجرو هَناَّيَر وهو ضوحلا نع َبَلَقنا نَّمِمو
 . "”«نيمآ مهللا نيمآ ءَناّنَحلا معنُملا نإ ءنامَدَقلا

 هله ه92 هله
 هند نع 2ع

 .ريسي فرصتب ١14٠« 81ص :ةيفشكلا دعاوقلا .77 - ١/8١ج :رهاوجلاو تيقاويلا )١(



 م 3 َينارَمَّشلا باّمولا دبع مامإلا ٌةديقع
 يناثلا ثحبتهلا

 ةهباشتملا تايآلا نِم ٌينارعّشلا مامإلا ٌفقوم

 هللا ىلإ ُبِسنَت صوصُن ؛ةحيحّضلا ةَّنَّسلا يفو «ىلاعت هللا باتك يف ءاج

 ءهقلخب تافّصلا هذه يف ىلاعتو كرابت ّقحلا ةيبشت 0 موب كاف ىلاعت

 ىلاعت هلل نأ وأ ءًاهجو ىلاعت هلل َّنأ وأ ءّآَدَي ىلاعت هلل َّنأ تبنت يتلا صوصُنلاك

 «شرعلا ىلع ىوتسا ىلاعت هللا َّنأ وأ «عباصأ وأ 2 : ًانيغأو ًاديع
 :فللذ وتو

 ملسألا وه ام نِّيبو .ةلأسملا هذه يف لوقلا ٌئينارعشلا ُمامإلا صْخَل دقو

 عم «ىلاعت هللا دارم ىلع تايآلا هذهب ناميإلا يو لأ :هلوق ضُخلُمَو ءاهيف

 اذهو «قولخّملاب ههيبشت مِهوُت يتلا ظافلألا كلت رهاظ نع ىلاعت ههيزْنَت بوجو
 ميل اعتهلا عم َبدألا قفاوي ال ماع لكشب ليوأتلا َّنأ ىلإ بهذو «ملسألا وه
 مرح رب هالو نأ ءاملعلل نإف فليس يو ليوأتلل ثثعد اذإ نكلو

 انين ءاملعلا َلاوقأ َضَرَعو ةلأسملا لصأ ْنّيِب مث «ىلاعت هللا ُدارُم وه اذه نأ

 تافّصلا تايآب ناميإلا بجي هنأ ىلع اوعمجأ ٌةبطاف ىلاعت هللا لهأ َّنإ) :لاقف

 امو ءةسّدقملا هاذ هلبقت ام ّدَح ىلعو «ىلاعت هللا هملعي ام ٌدََح ىلع اهرابخأو

 ىلإ كلذ هيف الود هفنكت الوب لل ناو وش را انتل زرت الو هلذاعتب قلت

 هذه لف ىلاعت ةتاذب نولهاج اننألا كلذو ؟اذيلإ هتسنت امدح ىلع دلعو لج حلا
 حلا هنيثأ افيش در نم لكو.«لاحلا ةوكي تيك يردت ال ةزخآلا ىفو. ءراذلا
 ضعبب نَمآ نم لكو لا خ1 اج اين ثق دقن اسير ل قاف هلق يناق
 كلذ ةبسن يف هّبش نكلو «كلذب نَمآ نَم م لكو «كلذب رّمَك دقف ضعبب رّمكو كلذ

 كلذ لَعَج وأ هرَّوصَت وأ «هلاب ىلع رطحت وأ «كلذ مّهوت وأ ءانيلإ هتبسن لثم هيلإ
 . '”(رفك امو لهج دقف ًانكمم

 هللا ىلإ دارملا هانعم ْملِع ضّوفَي مأ لكشُملا لّوؤي له اوفلتخا» :لاق مث

 .؟47 - 54١ ص :ةيفشكلا دعاوقلا )١(



 لوألا ملع ييماقم ىإ لوشؤلا ٌءاَمَنِم 0

 «ميِلِسَتلا فلّسلا ٌبهذمف ؟انضيوفت لاح ظفللا رهاظ نع هل انهيزنت عم ىلاعت

 كلذ ليصفتب انّلهَج َّنأ ىلع ًاَفّلَخو ًاَفَلَس اوقفّنا مِهّنإ مث «ليوأتلا فّلَحلا ُبهذمو

 ىلإ ليوأّتلاو ءملسأ ٌضيوُفَّتلاو :اولاق «ًالّمِجُم هنم دارملا انداقتعا يف ٌحدقيال

 َنأل ؛تافَّصلا تايآب ناميإلا ٍلامك تاوف نِم ليوأتّلا يف ام عم .برقأ أطحخلا

 دقف ءانلوقعب هانلّوأ امب ال ءهّلَّرَنَأ يذلا ظفللا نيعب الإ نمؤُت ْنأ انرّمأ ام ىلاعت هللا
 ٌحيشلا لاق :لاق مث يي لامعا اشرد هال ذأ ئذلا ليوأّتلا كلذ نوكي ال

 ؛ضيوفّتلا َلاَح هيزنّتلا اوطَرَش امّنِإو : '"”هتيشاح يف فيرش يبأ نب نيّدلا ناهرب
 ام ٌّدح ىلع ظفللا رهاظ نت هيزنَّتلا ىلع فّلَحلاو فّلَّسلا قافّثا ىلع اوهّبنُيل

 لمح زوجي الف «قئاقحلا رئاسل ٌةفلاخم ىلاعت هتقيقح نوكل ؛ُنِماَنلا هلّقعتت
 . "9«قلححلا تافص نِم لّمَعَتُي ام ىلع ىلاعت ٌّقحلا تافص

 اهرابخأو تافّصلا ٍتايآ بسناو «يخأ اي كلذ ملعاف» :كلذ دعب لاق مث

 صقَن ىفخَي ال ْنكل ءاهيف ِبَرَعلا ُناسل هلبقي ٍليوأتب وأ اهيف هللا ملِع ىلع هللا ىلإ
 هّلَّوَأ امي ال هللا هلزنأ امب َنِمْؤُي ْنأ هرَمَأ ىلاعت هللا َّنِإ ثيح نِم لّوؤُملا ناميإ
 :ررقي اذه همالك يفف "”«ىلاعت هللا ُاَضَرَي هّلّوُأ يذلا رمألا نوكي ال دقف ههّلقَع
 يتآلا هطرشب هلهأ نم ٌدئاج َليوأَتلا َّنأو ءهيزْنَّتلا عم ضيوفّتلا وه لصألا َّنأ
 ةمالعلل ديحوتلا ةرهوج ىف ءاج امك «'*”ةرعاشألا بهذم وه اذهو هّرُكِذ

 ْ : يكلاملا يناّقللا ميهاربإ

 اك مرو ٌضّوُف وأ هيلوأ ٠١ , ؟انيهنيبيسشتلل |اَمَموأ صن لكو

 .عماوللا ررّدلاب ةامسملا ءلوصألا يف عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش ىلع ةيشاح يهو )١(
 .154١ص :يراصنألا ايركز خيشلل ءلوصولا ةياغ :رظنب (؟)

 .؟58ص :ةيفشكلا دعاوقلا (*)

 مظعُم نع ّبهذملا اذه 14/8ج :ملسم حيحص حرش يف هنض ّيووّنلا ٌُمامإلا لّقَت (5)

 نم ناك نمل اهُليوأت غوسي امّنإو» :َلاق مث ءاهب قيلّي ام ىلع لّوأتُت اهَّنأ نِم نيمّلكتملا
 .(ملعلا يف ةضاير اذ .عورفلاو لوصألا دعاوقو «برعلا ناسلب ًافراع نوكي نأب ؛هلهأ

 رخآ ىلإ 5١ص :ةعامج نبا مامإلل «ليلدلا حاضيإ «194/7ج :ملسم حيحص حرش :رظني ()
 - ؛يكبسلل تانئاكلا فاحتإ «ينابلألا يجواغ يبهو خيشلل «ةميقلا هتمدقم عم «باتكلا



- 
 لهأ نم مهجرخُي ملو  تايآلا هذه اولّوأ نيذلا ءاملعلل َرْذُعلا ىطعأ نإ مْ

 ؛قيسفّتلاو عيدبّتلا توعنب مهئعني مّلو :ةّلاَّضلا قرفلا عم مهْفّنصي ملو ةّنُسلا
 لّوأ امو» :لاقف «ةحّلصملاو ةجاحلل ناك مهليوأت َنأب  اولّوأ مهّنأ دّرجمل
 ىلإ اولِصَي مل َنيِذّلا ة ةّماعلا ىلع مهِفوحَك "' وورش دلع 1إ ىاماا ًءاملعلا

 يف ىلاعت ٌقحلا ُلوق كلذ يف مهُليلدو «ليثمتو ِهيبشتك ءروظحَم نم هيزدَّتلا مهف
 ملف ٌتضرَم مدآ نبا اي» :ةمايقلا موي ٌلوقي َّلَجو َّع هللا َّنإ) :””هِلسُم ثيدح

 امل ىلاعت نجلا نإ «قَسّنلا رخآ ىلإ «ينمعظُت ملف كُتْمعطتسا مدآ َنب اي يِنْذُعَت
 ؟نيمّلاعلا بر ٌتنأو كُدوعأ فيك بر اي :لاقو ؛كلذ يف تفّقوت دبع ىأَر

 يدبعع نأ تملع امأ» :لاقو كلا رمال توك اف كنعطَأ فيكو

 نأ تملع اَمأ هدنع يئّندجول هّندُع ول كن | يفلح اما ٍذْعَت ملك ضرَم ًانالف

 ٌدمحلاو ءَكلذ ملعاف .«يدنع كلذ تجول هّبمعطأ ول َكْْنِ امأ .َعاَج ًانالف يدبع

 . "”«نيولاعلا بر هلل

 لّوأ هنأ مهدحأ نع لقث امو» :ليوأّتلل ءاملعلا رارطضا نايب يف ًاضيأ لاقو

 انيك «نيرصاقلاب ةمخر كلذ انينإف اهرابخأو تافّصلا تايآ نم ًائيش

 َينارَعَّشلا باّمولا دبع مامإلا ٌةديقع

 يلع مامإلل «حيتافملا ةاقرم ١84 - 14٠0« /١ج :ينارعشلل ءرهاوجلاو تيقاويلا «ك598ص -

 ديرملا نوع 2357206 5 50١ص :ديحوتلا ةرهوج ىلع يواصلا حرش 255١0 /١ج :يراقلا

 4/١ - 49١ :يناليكلا دمحمو ناتت ميركلا دبع نيذاتسألل تليجرللا ةرهوج حرشب

 .77؟١- ١5"ص :ةكنبح نمحرلا دبع روتكدلا ةمالعلل ءاهسّسَأو ةيمالسإلا ةديقعلا

 مهنم «ةرورّضلاو ةجاحلا دنع وه امْنِإ ليوأّتلا َّنأ نم ََّنُّسلا لهأ ءاملع نم ريثك لوق اذهو )١(
 (مهالا/) ةنس ىفوتمْلا ةعامج نب نيّدلا ردب ٌمامإلاو 70 /١ج :عومجملا يف ؛ٌيووُنلا مامإلا
 امك .يبرع نب نيدلا يحم خيشلا ًاضيأ مهنمو .177 - 8١١ص :ليلدلا حاضيإ هباتك يف

 ىلإ ٌلئام هٌمالكف» :لاقو «١/187ج :رهاوجلا تيقاويلا يف ف ينارعشلا مامإلا هنع لقن

 نيمترف هز: هكااذإ ررطحم. يف عرفو قاببتإ ىلع انج نزل ليو اكلا عيمز هييئلطقلا
 حاضيإ باتك ىلع ينابلألا يبهو خيشلا ةمدقم رظناو ءءاملعلا نم مهريغو .«ليوأّتلا ٍئنيح

 .داجأو اهيف دافأ دقف9١٠ - ١5ص :ليلدلا

 .158 - 748ص :ةيفشكلا دعاوقلا 7



 ٍلوُصَألا ملع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصُولا ٌجاَهنِم ل

 هيِزْنَّتلا يف ةدراولا ةّلدألا نيب عْمَجلا يف ترّيحَت نيح مهلوقع بارطضال

 لج ٌّقحلا ًةقيقح َّنأ نورضحتسي اوناك مهّنأ ولو «هيبْشَّتلا نم برقي اميف ةدراولاو

 ناك لب ليراكلا ىلإ ةكنألا نس ادنغأ اوجوخأ ام قفاقحلا راسل ةقلاخم ةاغؤ
 .هيف ىلاعت هللا ملِع ىلع اهرابخأو تافّصلا تايآ نم َدَرَو ام عيمجب نمؤي مهدحأ

 ءتاَّصلا هنُك ةفرعمي هدابع نم ًادَحأ فّلكُي مل ىلاعت حلا ّنإف هلّعتي مّل ولو
 محام لك # ءامجلاو لكلا ومآ ند انعروو ءطقف اهب ناميإلاب مهفّلك امَّنإو
 نم :لوقي هك ايركز مالسإلا ميش انالوم تعْنَسَو كلذ فالخب هللاف كلابب

 ناميإلا لامك هَناَق ليوأّتلا ىلع اهرابخأو تافّصلا تايآ يف هناميإ يف فّموَت

 هليوأتب ال لزنأ ام نْيعب ناميإلاب الإ هْفّلكُي مل ىلاعت ٌّقحلا َّنإف ءتافّصلا تايآب
 مهدحأ لّرؤي نأ الإ ّمهللا ...هللا هاضري ال اَّمِم ليوأّتلا كلذ نوكي دقف هلقعب

 هيلع َجّرَح ال كلذ لثمُف «ناميإ َفعَض هّدنِع ىأَر نّمِل ٌيعرش فّرصمب اهنم ًائيش
 . '"”(بجَي دق لب ليوأّتلا يف

 ٌيووّنلا نيَّدلا يحم ُحيَّشلا ريبكلا مامإلا مالك نم ًاَدج ٌبيرق مالكلا اذهو

 فلّسلا قيرط ْنأو «ليوأّتلا يف ءاملعلا َيِبَّهْذَم ركَذ نأ دعب لاق دقف ءهيييَض

 ًةجاح الف َهيِزَْنلا َدقّتعا اذإف ءكلذ يف ضوَلاب ناسنإلا بّلاطُي ال ذإ) : "”ملسأ

 تعد ْنِإف «هيلإ ٍةجاح الب ًةرورَض ال اميف ةرطاخُملاو كلذ يف ضوّحلا ىلإ

 هنوعب هعبط هللا رسي طوطخم وهو «ب /١ق :ينارعشلا مامإلل «ةّينارعّشلا دئاقعلا نازيم )١(

 .همركو

 يف ملعلا لهأل َّنأ ملعا» :19/7ج :ملسم حيحص حرش يف هيض ُيووَنلا ٌُمامإلا لاق (؟)
 هلأ مهلك وأ فلّسلا مظعم بهذم وهو :امهدحأ :نيلوق تافصلا تايآو تافصلا ثيداحأ

 لالجب قيلي ىنعم اهل دقتعنو ءاهب َنمؤن نأ انيلع بجي :نولوقي لب ءاهانعم يف مّلَكَُي ال
 نع هّدَنم هَّنأو 4س ءولْثص سيل :ىلاعت هللا نأ مزاجلا انداقتعا عم «هتمظعو ىلاعت هللا

 بهذم وه لوقلا اذهو .قولخملا تافص رئاس نعو ءةهج يف زّيحتلاو لاقتنالاو مّسِجّنلا

 .ملسأ وهو .مهيققحم نم ةعامج هراتخاو نيمّلكتملا نم ةعامج

 بسح ىلع اهي قيلي ام ىلع لّوأتُت اهّنأ نيِمّلكتملا مظعم بهذم وهو :يناثلا لوقلاو
 - دعاوقو «برعلا ناسلب ًافراع نوكي نأب .هلهأ نم ناك نمل اهليوأت غوسي انتو -هعق اوم
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 «نارقشلا باهولا اماإلا ةديبق

 ه-

 ًءاج ام لّمحَي اذه ىلعو «ٍلئنيح اوُلّوَأَت هوحنو عدتبم ٌدرِل ؛ليوأتلا ىلإ ةجاحلا

 . "”(ملعأ هللاو ءاذه يف ءاملعلا نَع

 هلم ه9 ه2
 هع تع نع

 دعب :*55/5ج :باتكلا سفن يف ًاضيأ لاقو .« ..ملعلا يف ةضاير اذ ءعورفلاو لوصألا -

 نابهذم هيفو .,تافصلا ثيداحأ نم ههبشو ثيدحلا اذه يفو» :لوزلا ثيدح ركذ نأ

 اهلأب قمؤي هنأ نيملكتتلا نضعيو فلشلا نوهت بعدم وهو :امهدحا :: ءاماعللا قاروهشم
 يف مَّلكتُي الو «دارم ريغ انّقح يف فراعتملا اهرهاظ َّنأو «ىلاعت هللاب قيلي ام ىلع ٌقح
 رئاسو تاكرحلاو لاقتنالا نعو ءقولخملا تافص نع ىلاعت هللا هيزنت داقتعا عم ءاهليوأت

 انه ٌيكحَم وهو ءفّلَّسلا نم تاعامجو نيمّلكتُملا رثكأ بهذم :يناثلاو ءقلخلا تامس

 ًاضيأ رظناو .«اهنطاوم بسحب اهب قيلي ام ىلع لّوْأَتُت اهّنأ ءيعازوألاو كلام نع
 .مدقت دقو «ةجاحلا دنع وه امنإ ليوأتلا نأ نق اع عومجللا

 .١/70ج :عومجملا ةمدقم (1)



 9 قا ٍلوُصألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصْؤلا ٌجاَهِنِم

 تلاَّثلا ثَحِبَملا

 داحّنالاو ٍلولُحلا نم ينارعّشلا مامإلا فقوم

 داما هد ا عوتلا ة دنعرس انس نموا ةاع الوم الا رك نإ

 ىلإ اهُيٌرقُت يتلا اهُتصالخو «ةّيذوبلا تانايّدلاو ةّيدنهلا تادابعلا يف ةقيرع «ةميدق
 ةولوقي امع نامت هلا نأ ري نزف نقر لإ اومسسقلا اهتاحمأ نأ «لوقغلا
 امَّس اذإ َناسنإلا َّنأو «حوُرلا كلذل ًامسج مّلاعلا ىرّيو «ًاحور  ًاريبك ًاَولع

 اهيف ىتفف هللا مهرفكو مهيعر ىلع يح ينلا - جورلاب قصتلاف عفترا ءرّهطتو
 . مئاّدلا ةرلخلاب رفظو «ىَربُكلا ًةداعّسلا قاذف

 هللا دوجو ريغ اهدوجول ًةقيقح ال تادوجوملا ٌعيمج َّنأ ىرّي رخآ ٌقيرفو
 هُروُص ٌتادوجوملاو ءءيش ّلك وه ُهللاو .هللا وه مهرفكو مهمعز يف ٍءيش لكف
 .رمألا سفن يف ًاًبعقاو ًايقيقح ًادّدَعَت روُصلا دّدعتب دّدعتُي وهو

 ٌميلس ٌقطنم اهلبقي ال ٌةَطسْفَس يهو ءدوجولا ةدحو يف مهّنركف يه كلت

 لالجلاو لامكلا نم لانتو «ةفاك عئارشلاب بهذت يهف ٌعِرش الو ٌلقع الو

 ةايحلاو هَّراَّئلاو ةَّنَجلاو ّباقعلاو َءازجلا لبو ءىلاعتو هناحبس هلل بجاولا

 اهنف امها اينألا ىولهتشلا رعوتاخلا نيب ةودشلا نطت اهنا امك «ةلورخألا
 دي

 ّقِصلَأ يذلا ٌرجافلا ٌيداحلإلا ٌرغللاو ٌربكألا ُكفإلاو ٌةريطَخلا ٌةركفلا هذهو
 نِم ُءاملعلا هبَراَح دق "”غارب هنم مهو ءرابكلا فَّرِصَّنلا تالاجرب ًاناودعو ًاملظ

 روتكدلل «ةيلذاشلا ةسردملا «7١1-١١١ص :ينارعشلا مامإلاو يمالسإلا فوصتلا :رظني )١(

 .509-1:8١ص :دومحم ميلحلا دبع

 هذه يف ليوط ّيصّصخَت ثحب دعب أك دومحم ميلحلا دبع خيشلا ةماّلَعلا رهزألا ٌحيش لاق (؟)
 ةدحوب نييقيقحلا نييفوصلا نم دحأ لقي مل» : 161 صاد : ةيلذاشلا ةسردملا هباتك يف ةلأسملا

 «ادوجولا ةدحوب مهاشاحو اولوقي نأ قوما وع ةورنلا مهو ةّيفوّصلل ناك امو .دوجولا

 477 و199 /7ج :ىواتفلا عومجم يف هثأك ةيميت نبا مالسإلا خيش هّلاق ام ٌنيع وه اذهو

 .همالك نم ٌءيش ثحبملا اذه رخآ يف يتأيسو 554/8 ج 44١/5« جو اهّدعب امو



 +0 َينارَعَّشلا باّمولا دبع مامإلا ةديقع

 20 2 0 5 2 7-35 3 و نك و

 نمو «ريذحتلا دشأ هلئاق نمو هنم اورذحو «هةيفوصو ءاهقفو نيملكتمو نيدحم

 «ةبسانم نم رثكأ ىف يفو ؛هبتك رثكأ يف كلذو «ٌينارعّشلا مامإلا ء ءاملعلا ءالؤه نيب

 الرق يقع لق اهحبقأو يفاصوألا عنشأب اهلئاقو ةركفلا هذه فصَو هلالي

 فاوجأ يف  ىلاعت - ِهَّنأ يّدؤي كلذب لوقلا ذإ ءداحّنا الو لولُح ال» :لاق

 : ًاضيأ لاقو ."'"«ًاريبك ًاًَولع كلذ نع هللا ىلاعتو شوحولاو تارّشَحلاو عابّسلا

 لب هللا ّنيع مهّتهلآ اولعجي نأ ىلع اوؤّرجتي مل ناثو ألا داع ناك اذإ 00

 مُهَّنَأ ىلاعت هللا ءايلوأب ٌنَطُي فيكف "”4يلُر ِهَلَأ َلِإ آول الإ ْمُهُدْبَحَن امه ١:

 ىف لاضتلاك اذه هرم دلو ل يل

 ءيش لكب هللا ْنأل ؛قئالخلا تامولعم عيمج نع ةجراخ اهّنأو «قئاقحلا رئاسل

 هنإ لاقي نأ زوجي ال :لوقي هناك صاوخلا ًايلع يديس تعمسو :لاق «طيحم

 :ىلاعت هلوق وحنب نيّجتحم «ةيردقلاو ةلزتعملا هلوقت : امك ءناكم لك يف ىلاعت

 : ناكل كلذ يف هتاذب لحي نأ هماهيإل 77 يفَو ِتْوَمَسلأ يف هلأ وهو

 ىلاعتي دحاولا ُماقمو هل ٌكيرش ال ٌدحاو ىلاعت هَل هللا نأ يخأ اي معا" : فيا لاقو

 ىلاعت هللا ثدحأ اّمَلو ءٍءيشب َدِحَّني وأ ءيش يف وه َّلِحَي وأ ءيش هيف َّلِحَي نأ

 ع الف «ثداوحلل ةكفا وه نمل ذإ ؛ٌثداح هتاذ يف هعادتباب ثدحتي مل َمَلاعلا

 ّتوملا ْعَفداف ًاقداص تنك نإ : هللا انأ :لاق نَّمِل لاقيو ل الو «؛ثداوحلا

 وأ «لينلا انل عِلظَأ وأ « سبح اذإ كّلوَب ٌقِلَظَأ وأ كسفن نع تافآلا نم ًاعيشوأ

 نأ ةفرسيو هّتجح ضحدنت هنإف «كّبرل ٍلاؤوس ريغ نم ًالقتسم رطملا انل لزنأ

 هر سما ويا < 5 مع - 2 م

 )١( :ينارعشلل ءرهاوجلاو تيقاويلا ج١/١١9.

 )0( ةيآلا ءرمزلا ةروس )7(.

 .0) ةيآلا «ماعنألا ةروس (7

 17١. /١ج :ينارعشلل ءرهاوجلاو تيقاويلا )2

 .97١ص :ينارعشلل «ةيفشكلا دعاوقلا )0(



 ٍلوصالا ملِع ٍدِصاَمَم ىلإ لوصول جاهنِم 5 5 1 الإ دصْأَمَم ىلإ ل و 3 وو را ٠ ع 3 1

 ٍءيش لك َّنأ ىأر مهّضعبو» :قالخألاو ننملا فئاطل هباتك يف ًاضيأ لاقو
 دايحتا قمنا نع وه ثداحلا ةوجولا اذنه يدع ناو فلا وه هوجولا ف
 نولعجيو :ناطسشلاو كلطلاو نانفنالا ناحلاو «تاّيَحلاو براقعلاو تابنلاو

 نإ :هلوقأ يذلاو .نونجم هّبخ يف ناك نّم الو «نونجلا لهأ هاضري ال مالك

 ةاز م نلاعتلا هنن نحتساو هلع اعل دقتعتلا اذه هيلإ توتو «ةرهظ ولا نييلتإ

 ضعب صاّوخلا ىلع يدّيسل ٌتيكح دقو .«كلذ مهسوفن ىلإ يِقلُي يذلا وه ناك

 ال الح ك1 الو ةنج الو ًاباقع الو ًاباسح نوري ال مهنأل ؛فئاوطلا

 .هيلع نوعمتجي دّقّتعم الو .هيلإ نوعجري نيد مهل الو هةرخلا الو انارخ الو

 يناعملاو تالوقنملاو تالوقعملا اوفلاخ مهّنأل ؛اورَكْذُي ْنأ نِم ٌسخأ مهو
 فئاوط نم ٌدحأ مّلَعُي الو ؛ىلاعت هللا نع لسرلا اهب تءاج يتلا نايدألا ٌرئاسو

 مهرّمكو «هللا نبا حيتصلا :تلاق ىراصّتلا ةفئاط َنإَف ,ءالؤه داقتعا دقَتعا رافكلا

 نورخآلا موقلا مهرّمكو هللا نبا ريزع :تبلاق دوهيلا نم ًةفئاطو «نورخآلا موقلا

 خبشلا نع ةّمهُم صوصن ةّذع لقنب ماق مث .(ىلاعت هللا نيع دوجولا اولعجَي ملف

 ةنئاط هذهو «اهنع ضارو ءاهل ًايئبتم ةلأسملا هذه ىف هلك ىبرعلا نب نيدلا ىحم

 قئاقحلا نييبتو فاصنإلل ؛صوصنلا كلت نم

 عنمب يبرعلا نب ب نيدلا يحم خيشلا ح رص دقو» :يتارعشلا مال

 «فراعل زوجي ال 0 تاحوتفلا نم عضوم ةئم وحن يف داحّنالاو لولحلا

 لوقلا اذه نِم ٌفراعلا اشاح لب هللا انأ :لوقي نأ بيرقتلا بتارم ىصقأ غلب ولو

 :«:ريقملاو يسملا ىف ليلدلا نبعلا' انآ ةقوقي نأ لع ثحازولا لب ةءافاح

 نم "”رارسألا باب يف  نيدلا يحم خيشلا  لاقو» : َيِنارعّشلا ٌمامإلا لاق

 ؛هنيبو كئيب لصف نمو «لوزي ال ضرَم بحاص وهو «لولعُم وهف لولخحلاب لاق

 .نيدلا يحم خيشلا يأ )00(

 3١5 ١11. 179 19 /8ج :نيدلا يحم خيشلل ءةيكملا تاحوتفلا :رظني (؟)



 م نلف َينارَعَّشلا باّمولا دبع مامإلا ٌةديقع ا
007 
5228 

 َلَح ول. ...داحلإلا ْلهأ الإ داحّتالاب لقي ملو . . . هئيعو كّئيع َتبثأ دقف

 ..ًالَحم نوكي الو ل ميدقلا «.ميسجتلا لهأ لوق مصل ؛ميدقلا ثداحلاب

 .(«هتاعونصمو هللاب ٌالهاَج كارّتو «هناغردعم حف اهش الو ةايح ملو هب

 ءاهب نيلئاقلا نمو دوجولا ةدحو نم ''”ينارَعَّشلا مامإلا ةملك يه كلت :ًاذإ

 ل ا خيشب ًءادتبا نيّيقيقحلا فوصتلا ءاملع َّلك ةملك ًاضيأ يهو )١(

 م دمحأو «يناليجلا رداقلا دبع نيمامإلاو ءيريشقلا مساقلا يبأ مامإلاك هعبات

 «ينارعشلا مامإلاو «يراصنألا ايركز مالسإلا خيشو «يلازغلا مالسإلا ةجح مامإلاو

 ٍلاثم ريخو ءريوزتلاو ُنمَّدلا نم ةفيظُنلا ةدمتعملا مهبتك يف مهُتّمئأ اهرّطس ٌةحضاو مهُتديقعف
 نِم ُدَعُي يذلاو - ةيريشقلا ةلاسّرلا هباتك لوأ يف ٌيريشُقلا مامإلا هركذ ام بتكلا هذه ىلع
 ارو :(قشمدب ريخلا راد) ءاوص ةيفوصلا دئاقع نع : اهِقثوأو مودلا بنك لئارا

 اوُناَص ءديحوتلا يف ةحيحص لوصأ ىلع مهّدماوق اوُب ةفئاطلا هذه حوش نأ :هللا مكمحر

 هيف سيل «ديحوت َنِم ةّنَّسلا لهأو ءَفلَّسلا هيلع اودجو امب اوناَدو .عّدِبلا نع مهّدئاقع اهب

 ًاضيأ هّلاق اًممو .« .دِهاوشلاو ٍلئالّدلا حضاوب ٍدئاقعلا ٌلوصأ اومّكحأو .ليطعت الو ٌليثمت

 وهف لاخلا يف َرٌّوصُت ام .هِقلَح نِم هٌُرييمت :ةَديحوت» :هناحبس ٌقحلا ديحوت نع (5"ص)

 مامإلا هركذ ام ٌنيع وهو :1؟هأشنَأ وه ام هيلإ ُدوعَي وأ ؟هأَدَب هنم ام هب لحي فيك ءهفالخب
 نيذه مالك َدعَب ًةربع الف -١١8(« 1١١//١ج :نيدلا مولع ءايحإ) سيفنلا هّباتك يف ٌيلازغلا

 نم مهيلإ بستنا نّمم َّذش نمل مالسإلا ةمئأ رابك نِم نارّبتعي نيِذَّلا نيليلجلا نيمامإلا

 امم مهُموصُخ مهيلإ هّبسَن امِل ًاضيأ ًةربع الو .مهنم سيل ةقيقحلا يف وهو ءنيرُْخأتُملا
 بابلا اذه يف ةََبُحلا يه نيقباسلا مهتّمئأ َلاوقأ ْنأل ؛ةعامجلاو ةنّسلا لهأ ةديقع ٌفِلاَخُي

 عومجم يف 16 ةيميت نبا مالسإلا خيش مهنم «نيملسملا ةّمثأ نِم ٌريثك هّيب ام اذهو ءًاعطق

 اذهلو» :0/١59ج :ىواتفلا عومجم هلوق كلذ نم ءاهذدعب امو 5 ر144/1ج : ىواتفلا

 نيكِلاّسلا ضعبل ٌضِرَعَي ام فّرَع دق ناكف «َىدُم ًمامإ ةفئاطلا ديس هكَذ دينجلا ناك

 نع ْثّدحُملا زّيمُي هنأ نيب ؛مّدِقلا نَع ِثودُحلا ٌدارفإ ٌديحوتلا» :لاق ٍديِحوَّتلا نع لْكَس

 اميف اومّلكت خوبشلا ني دينجلا ٌريغ َكلذكو . . . فاحّتالاو ٍلولُحلا نَع ًاريذحت مدل

 أ اوُنْظَي نأ مهورّذَحو كلذ ريغو «راونألا نم مهبولُك يف نوري اميفو «نيكِلاّسلل ضرعَي

 ةّيفوّصلا ةّمئأ امأو» :556/8ج : ىواتفلا عومجم ًاضيأ لاقو ««ىلاعت هللا تاذ وه كلذ

 رداقلا دبع خيلشلا لثمو هعابتأو دٌّمحم ِنب دينجلا لثم ءامّدُقلا ني نوروهشملا خب ِباشملاو

 - عابقاب َة ٌةيصوتو « . يهّنلاو رمألل ًاَموْرُل سائلا مظعأ نم ءالؤهف ءهلاثمأو ,(يناليجلا)



 ٍلوُصألا ملع ِدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصُؤلا ٌجاَهْنِم ا

 نمو «ةّيَّنَولا ةّيرظّنلا كلتل ةمداهلاو ةعفاَّدلا ةيمالسإلا تاملكلا ىوقأ نمل اهّنإو
 نم هيلع يوطنَت ام لوَّهِل ؛اهل ةّركنتسملا ةّيملهلا ةّيم ةمدلنالا تايكلا لفأ

 .هسفن سيلبإ َّنِإ :مّدقت امك لوقي هَّنِإ ىتح «ةموجرَم ِةَنوعلَم تاّيحابإو تاّيرفك
 . 9ةنوعُلَملا ةلوقملا كلت ىلع ؤرجي ال ٍروِجُفلاو رفكلا ُمِهِلُم وهو

 ةيفاعلاو َةمالَّسلا ىلاعتو ٌَكرابت هللا ٌلأسن

 لا رااقلا يم كلا ءهباحصأ عّم ُدينجلا هيف َمّلكَت يذلاو :ّلاق مث .... كلذ

 كلذ فِلاخُت ًاقيرط تبني الو ءرودقملا ىلع ٍربّصلاو ءروظحملا ِكرتو رومأملا ا ىلَع
 . هنآك همالك ني كلذ ريغ ىلإ | «نيملسُملا دنع نيلوبقملا خياشُملا ٌةَماع الو ومال ءًالصأ

 .5١١ص :ينارعشلا مامإلاو يمالسإلا فوصتلا :رظني (1)



 هيلع ءاملعلا ٌءانثو َينارعّشلا مامإلا ٌةافو

 ٌسماخلا ّلصَفلا

 هيلع ءاملعلا ٌاتثو ٌينارعّشلا مامالا ٌةافو

 هللا نم ىوقت ىلع اهسّسأ يتلا هتيواَر يف هك ّينارعّشلا ُمامإلا ّتكم
 ءارقفلاو نيديرملا نم فالآ هدصقي «ةدابعلاو ملعلاو ركذلاب اهّرمعَي «ناوضرو

 «ةدابعلاو ملعلا نم رفاولا مهظَح نوذخأي «نايعألاو ءارمألاو ءاملعلاو بالطلاو

 ةوعّدلاو ةدابعلا نع رّثَي ال وهو ءهيلإ بّبحتلاو هللا نم برقلا ٌمئاسن نوحورتسيو

 تتاح ىتح «نيمولظملا ةرضنب مايقلاو «سانلا نيب حالصإلاو «ىلاعت هللا ىلإ

 يفوت نأ ىلإ ءًاموي نيثالثو ةثالث هب ًاضيرم يقبو «جلافلاب كيما نأ و هقاقز

 ةئمعستو نيعبسو ثالث ةنس ىلوألا ىدامج رشع يناث رصعلا دعب نينثالا موي يف

 عماجلا ىلإ ءلاجّرلا قانعأ ىلع يلاّثلا مويلا يف لمحو كي َيِبّنلا ةرجه نم
 ثيح ءءارقفلاو ءارمألاو ءاهقفلاو «ءاملعلا نِم ًاَّدج لفاح دهشَم يف رهزألا

 هذيمالت ٌدحأ هأشنأ يذلا نّقدَملا يف ''”هتيواز راوجب نفُد مث «كانه هيلع اوُلَص

 كب نسح ريمألا وهو ؛هئدابمب اورثأتو .هوبحأو ًاريثك هب اوبجعأ نيذلا
 .' ”قجشملا

 ءمهريغو «تاقبطلا باحصأو نيخرؤملاو ءاملعلا نم ريثكلا هيلع ىنثأ دقو

 نّمِم ءاوس «مهدنع هل ةيلاعلا ةناكملا ىلع ةحضاو ةلالد لدي ًارطاع ًءانث

 مامإ ينارعشلا باهولا دبع ءال١1ص :بابلألا ةركذت الا /ج :ةيردلا بكاوكلا :رظني )١(
 7١7. 7 ١٠”ص :رشاعلا نرقلا

 -7١7ص :رشاعلا نرقلا مامإ ينارعشلا باهولا دبع ء١77ص :بابلألا ةركذت :رظني (7
01 



 ٍلوُصألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصْولا ٌجاَهْنِم 00

 ةقالخأ نرغ انيق ارو رقو هتايحت ةريس اويمردو ةلحن اوواح يذلا ققاؤأ :ةةورضاف

 هيلع ءاملعلا ءانث نِم تالوقّتلا ٌضعب هذهو .همولعو

 «لماعلا مامإلا ءانُخيش» :هللكك يوانملا فوؤرلا دبع مامإلا لاق -

 نم كلسُملا يئرملا فصلا ءُثّدحملا «هيقفلا ءٌدَهاَّرلا ٌدباعلا «لماكلا 35

 عمو ٌلفط وهو .هوبأ ٌتامو اهب أشنو هدلبب دلو «ةّيفنحلا نب دّمحم مامإلا ةّيرذ

 هيلإ ٌبّبحو . .. ةيالولاو ةَس ةَسايّرلا لياخّمو «ةباجتلا ةمالغهيف:ترهظ كلذ

 ٌدومَج هدنع نكي مل كلذ مم عمو .هلهأ نع ٌذخألاو ءهب لاغتشالا َمزلف [:كيدحلا

 لاوقأب ٌةبْرُد هل ءرّبَكلا ٌيِفوص هرظَنلا هيقف وه لب ةّلَفَتلا ةّنوُدُل الو نيئَّدحُملا
 ىف ًاغلابم «ةعدبلل ًابِناجُم «ةنّسلا ىلع ًابظاوم ناكو. . فّلَحلا بهاذمو ءفلَّسلا

 انا 2 زرع ىقالل تدي .هسوبلمب ىتح «هسفن ىلع ةقافلا يذل ًارِثؤم عرولا

 ,ةمرحلاو هاَجلا َرفاو «ةبيهلا ٌميظع ناكو ةدافإو كيلستو فينصت نيب ام ةدابعلا ىلع

 ىلع ًامئاق لزي ملو . . .ال ًةراتو هب نوعمتجي ًةراتف ءارمألا رباكأ هباب ىلإ يتأي

 ىلإ ةروبكلاو:ريكلاب تايغألا نويع ىف داك نودتشلا رودس ىف امظعتف كلذ
 .211ةيمعستو نيعبسو ثالث ةنس: يف هتمارك زاد ىلإ ىلاعت هللا هلْقت نا

 ملاعلا ٌحيشلا» :هنأك يّرغلا نيدلا مجت خّرؤملا ثّدحملا مامإلا لاقو 0"

 مأَك ناك. .يِفوُصلا يعفاَّشلا ّيرصملا ةّرعّش يبأ ةيرق ىلإ ةبسن َيِنارعَّشلا ُفراعلا
 ثالث ءايلوألا تاقبط هل .فيلأتلاو فوصتلاو ملعلا يف ىلاعت هللا تايآ نم

 ريثكب عمتجأ ةنأ ىلع: تكا تلد دقو ةعقان' اهلك هبتكو كلذ ريغو «نئسلاو دوهعلاو

 .؟”(نيحلاصلاو ءايلوألاو ءاملعلا نم

 ؛ةيقفلا ٌمامإلا وه» :هك يناّنكلا ّيحلا دبع ُحيَّشلا هنع لاقو -

 دمحأ نب باّمولا دبع بهاوملا وبأ ,ءكّلسملا ٌفراعلا «ُئفوُّصلا ءثّدحملا
 (”(تنارعّشلا

 .7و 59/7ج :ةيردلا بكاوكلا )١(

 "١7957/7. :يزغلل «ةرئاسلا بكاوكلا (')

 .14/1١1ج :سراهفلا سرهف (9)



 ا هيلع ءاملعلا ٌءانثو َيِنارعّشلا مامإلا ٌةافو

 خيش هَّنأب «ُينيِبرَّشلا بيطخلا رّسفملا ُهيقفلا مامإلا هّفصي ناك كلذكو - 4

 نع ةضرملا لوخذ رست دنع ةىقلك نمد ضئلا اذه ىوسأ نأ تيحاو> "هنو
 :ةمايقلا موي وأ اهبٍرْغَم نِم سمَّشلا عولظ دنع كلذ نوكي لهو :«"”اهعيضر
 ٌلحملا اذه يف يتَباتِك ٍلاح يف ىّنِإف «ىلوأ اذهو» :لاق ق «يناّثلا وه حّجرف

 ٌتْركذَ ءهتكَرَيِب ىلاعَت هللا انَعَفَت َينارَعّشلا باّمولا دبع ُخيَّشلا يدّيَس يِدنِع رّضَح
 ءاعوسات موي يف كلذ ناكو «يناَّثلا اذه حيجرتل هٌردَص حَرّشناف ءنيَلوَقلا نيَّذَه هل
 : علو نو نيس نك اطملا هلا هن وو

 ٍلالجإ ىدم حوضوبو هل نّيبتَي اذه ينيبرَّشلا بيطخلا مامإلا مالك يف ٌرْظاَّنلاَف

 لدي هل هيلق يف ةريبكلا ةناكملاو «ينارعّشلا خيشلل همارتحاو ققدملا مامإلا اذه
 هذهل ْخّرأ هنأ ىتح اهب هّمامتهاو ءهل ينارعّشلا ةرايزب ةرماغلا هّتحرف كلذ ىلع

 .ةميركلا ةرايزلا

 ٍردَص ححارشنا ةيآلا ريسفت يف يناثلا ٍلوقلل هرايتخا تاحمججرم نم لَعَج نإ لب
 .هرصع يف ةّمألا ءاهقف نيب هلك هتلزنم مَّظِع يف انل فاك اذهو هل ينارَعَّشلا مامإلا

 ةفرعم نِم مارتحالاو «ليجبّتل ًافاصوأب هفصيو هيلع ينثي ناك ام ًاريثكو  ه

 آمالك هل لّقنَي امدنع لي يسولألا نيَّدلا باهش رّسفملا ٌمامإلا امهريغو ةيالوو

 ٌفراعلا لاقو» :فّرِصَتلا نع همالك ضرعَم يف هنع هّلاق ام كلذ نمو «هريسفت يف

 نودلاب كسلا ةباتك يف هيجرلا يلع كارعشلا باكولا "ذيع حيشلا ىلاعت هللاب

 يذلا فوصتلا ملع ةدبز امأو :هظفل ام ةروهشملا مولعلا دبر نايب يف ةروثنملا

 .*(ةّنُسلاو باتكلاب لمعلا ةجيتن وهف مهلئاسر هيف ٌموقلا عضو

 .توريب «ةّيملعلا بتكلا راد ”1/١7؟ج :(رينملا جاردلاو تسلا ييركلا نيكل ريشت 0(
 تعصر اَمَع ةصضرم لكح لهذي اَهَنْوَرَت موب :ٌجحلا ةروس يف ىلاعت هلوق يف كلذو 4 لس نع مس ل همر 2 رق مخ وا رضاع“ عع 5 رر

 2 000 ا -ِ يمص دلل 59 0-5 م تو 6
 ولأ باَذَع ّنكلَو ئرتكسي مه امو ىردكس سانلا يرو اهلمح ٍلمَح ِتاذ ٌلُكَح عضو
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 . «ديرش

 .097 /7ج :رينملا جارسلا ()
 :رظنيو «توريب «يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد "70 /15١ج :يسولألا مامإلل «يناعملا حور (]

 ١٠١١. ص :ينارعشلا مامإلل ةروهشملا مولعلا دبز نايب يف ةروثنملا رردلا



 ٍلوصالا ملِع ٍدِصاَمَم ىلإ ٍلوّصْولا جاَهْنِم هش 8 0 امم ىلإ | 2 8 و هرتاإ- .٠ 4 م

 لوقتلا نم رثكيو « ةفرعملاو ةيالولاب هفصنيو:؛ًاريثك هلَجُي ناك نممو 5

 - هك - ٌيمساقلا نيّدلا كلامج رّسفملا خيشلا ٌةليضف هتقو يف ماشلا ٌةمالع ءهنع

 . عجارُيلف ''”ثيدحّتلا دعاوق سيفّتلا هباتك يف

 «لضفلاو صاصتخالاو ملعلا يوذ نم نيرصاعملا انئاملع ءانث نمو - ا/

 يذلا هلك دومحم ميلحلا دبع روتكدلا خيشلا لحارلا رهزآلا خيش ةليضف ُءانث

 متخأ يتلا «ةزجوملا تارابعلا هذهب ينارَعَّشلا مامإلل ريبكلا ّيملعلا ٌرودلا صْخَل

 ةملكلا هذه هلمحت ام ّلكب ًاًرْينتسم ًاَمِلاَع ناك هَّنِإ) :8155 لاق «ثحبملا اذه اهب

 هفيلآتب ٌعضي نأ َلَّواحف «مهنيب اميف ءاهقفلا ٌءارآ َبَراضَتَت نأ هّلاَهَف ناعم نم

 :.راففملا:ءازآلا ده“ نيب ةيف قفوُي احيحص اجنهتم ةقاعلا هقازآو :ةددعتملا

 ناكو «تافالتخاو تاهبش نم ناهذألاب َقِلَع ام َدّدِبُي ىتح ةفلتخملا بهاذملاو

 . ”(كلذب دهشت يتلا يه ةريثكلا هيلآتو ناديملا اذه يف ًاقاَبَس

 هد هه ههه
 2نن نو نم

 ؛118 ل494 20154 4٠. 4١. ,84 .ه :تاحفصلا يمساقلا خيشلل ءثيدحّتلا دعاوق )١(

 ل75 للثكق لثد كال لكك لككأ

 .7ص :رشاعلا نرقلا مامإ ينارعشلا باهولا دبع باتكل هميدقت يف همالك نم (؟)



 ُسداَّسلا ٌلِصَقلا

 باتكب ٌفيرعَتلا
 لوصألا ملِع ٍدصاقَم ىلإ لوصولا جاهنم

 :ةيِلاَتلا ثحابملا لالخ نم
50 00 0 

 هخسن خيراتو باتكلا اذه فيلأت نمز :يناثلا ُثححبملا ٍ

 ا

 اذه يف ننارَعّشلا ُمامإلا ُهعِتا يذلا جَهنملا :ثلاّثلا ُتَحِبلا *

 .باتكلا

 .باتكلا طوطخت ُففصَو :عباّرلا ُتَكبملا *





 ع 33 ع 55 0 5 5 مل ع
 ب لوصآألا ملِع ٍدصاقَم ىلإ لوصّؤولا جاهنم باتكب فيرعثلا

 لّوألا ثحبملا

 َيِنارَعّشلا مامإلا ىلإ هُثَبسِنو باتكلا ٌناونع
 اذه تبثأ دقو .«لوصألا ملِع دصاقم ىلإ لوصولا حاهنم» :باتكلا ناونع

 باّمولا دبع مامإلا ىلإ ًابوسنُم هطوطخملا نم ىلوألا ةحفصلا ىلع ناونعلا

 ملع دصاقم ىلإ لوصولا جاهنم باتك» : يه ةبوتكملا ةرابعلاو «ينارعشلا
 يلع نب دمحأ نب باّمولا دبع خيشلا انديس بهاوملا بحاص فيلأت «لوصألا

 مامإلا اندّيس ىلإ هبسن لصي نأ ىلإ ءناسملت ناطلس هَّدجب ٌرهاظلا هّبسن لصّتملا

 .«نيمآ ههجو مركو هَ يلع
 (هتيّمسو» :هلك لاقف مسالا اذهب حيرصتلا فّلؤملا ةمدقم يف درو امك

 .«ميركلا ههجول ًاصلاخ هللا هلعج» لوصألا ملع دصاقم ىلإ لوصولا جاهنمب

 رومألا لالخ نم كلذ تابثإ نكميف :ينارعشلا مامإلا ىلإ هتبسن امأو

 : ةيلاتلا

 ىلع َينارعّشلا مامإلا هفّلُؤم ىلإ هتبسنبو باتكلا مسا ركذب ٌحيرصّتلا أ
 .َّرَم امك ,فلؤملا ةمدقم يفو طوطخملا فالغ ةحفص

 هتافلؤم نع ملكت امدنع باتكلا اذه هفيلأتب َينارعَّشلا مامإلا حيرصت ب

 حرش نيب هيف ٌتعمج .لوصألا ملع ىلإ لوصولا جاهنم باتكو ..» :لاقف

 اذه حيوردستو : ةتيرف يبأ نبا ةيشاحو «عماوجلا عمجل يلحملا لالجلا

 نم ٌدحأ كلذ ركذي مل ولو «هيلإ هتبسن نم ققحتلا يف فاك هل باتكلا ةبسنب
 .هل اومجرت نيذلا ءاملعلا

 ؛َينارعّشلا مامإلا تافلؤم نم باتكلا اذه نأب ءاملعلا نم ددع حيرصت - ج

 :كلذب حرص دفف

 ."”يعفاشلا يجيلملا سنألا يبأ نيَّدلا يحم خيشلا

 .57ص :قالخألاو ننملا فئاطل (0)

 .الةهص :بابلألا يلوأ ةركذت باتك يف )0



 لاق( نئانكلا ىلا دنع ةماعلا خيشلا : اضيأ كلذن حّرص نممو

 عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش نيب هيف ٌعَمَج لوصألا ملع ىلإ لوصولا جاهنمو
 . '""(فيرش يبأ نبا ةيشاحو

 ةلمش طف ا ركذ هقق قم داتا :فراغنلل او راو وقل من اضم ةيلإ هيك قدمو
 ملع ىلإ لوصولا جاهنم» :اولاقف باتكلا اذه هو ينارعشلا مامإلا بتك

 لوصألا يف عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش نم ذوخأم فّئصم وهو .لوصألا

 ير يبأ نبا نيدلا لامك حرشو « يكبسلل

 .َينارعّشلا مامإلا هفلْوُم ىلإ هِتبسن هَ
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 ٍلوُصألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصولا ٌجاَهْنِم

 ةححصو «باتكلا ٌناونع انيذل' قّقحتي اذهبو

 . ملعأ هللاو

 هلم ه0 هط
 يع نع نع

 .ينارعشلا ةدام "٠1 /1ج :ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد (5)



 ها لوصألا ملِع ٍيصاقم ىلإ لوصُؤلا جاهنم باتكب ُتيِرمّتلا

 يناثلا ثحبملا

 هخسان نمو هخسن 8 خيراتو باتكلا اذه فيلأت نمز

 يهو  قيقحّتلا يف اهيلع ٌثدمتعا يتلا ةخسنلا هذه يف ٌفلؤملا حّرصُي مل

 َكلذك «هيمتاخ يف الو هتمّدقم يف ال باتكلا اذه فيلأت َنَمّز  ةديحولا ةخسْنلا
 . كلذ ىلإ ريشُت باتكلا ثاحبأ نمض ًةمالع دجأ مل

 ٍةباتك نِم ٌعارَّقلا ناكو» :لاقف ٌُحسانلا هب حّرص حضاو وهف اهخسن خيرات اّمأو

 ناَضِنَر نهش نه تلح َرَشَع ىتثا قفاونلا «كزابملا ءاعيرألا هليل ةختنلا هذه

 مامإ ُدَّمحُم اهبتاك ِدَي ىلع ءٍفلألا َدعَب ٍةئمِئالَنو َنيرْسِعو عْبَس ًةنس ءمظعُملا
 ا اَمّسلا ميهاربإ خيشلا ةَماّلَعلا موُحرَملا نيب اّنّسل انكي
 وقنُم «(ه71/9١ ) َةْنَس ِةَيِناَّغلا ىدامُج ٍرِهَّش نِم ْتَلَح ًاعْسَي ٍقِفاوُملا نب 0

 سأل ا امأو را ( 3 0 سنا 1 موب اهُحيِراَ

 00 دحأ يعفاشلا ادهلا ميهاربإ ةماّلعلا خيشلا ا قو

 م هَل

 هله ه0 هَ
 نو ©ن» نه

 سل يي سل



 ٍلوص ملِع لمع ىلإ لوصول جاهعب ٍ 78 5 لا دصاقَم ىلإ ١ عاهنم 2 ”ةيغ رو هر[ ع 37

 ثلاَّثلا ثحبملا

 باتكلا اذه يف َننارعَّشلا ٌمامإلا هعبّنا يذلا جهنملا

 يف ءاج امك ؛باتكلا اذه يف هيلع راس يذلا هَّبهنم ٌينارعشلا مامإلا َنّيِب

 :ةيلاتلا رومألا يف ٌحهنملا اذه صخلتيو «هتمدقم

 نيذدلا لالج ٍقَّمحُملا مامولل عماوجلا عّمج حرش دصاقم هيف مخل ًالَّوأ

 .ةيلوصألا هلثاسم ٌنويعو «يّلحَملا

 حرش دصاقمل ًاصيخلت سيل هّنأ يل نّيبت باتكلا اذه يف يلمَع لالخ نمو

 عمجل ًاراصتخاو ًاصيخلت ًاضيأ َرّبَتعي نأ نكمُي لب «بسحف يّلحملا مامإلا

 هذه نمو ء«هحرشو عماوجلا عمج نيب ةكرتشم ٌتحابم هنم فذح هّنأل ؛عماوجلا

 : اهفّذَح ىتلا ثحابملا

 ١ اهعاونأب تالالُدلا ثحبم .

 .ءاملعلا دنع هتّيّجح نايبب ىفتكاو «ةفلاخملا موهفم عاونأ -

 .هئامالعو ءهّماسقأو زاجملا عاونأ -

 ءةفّصلاو ءطرّشلاو «هثاحبأو ٍءانثتسالاك هعاونأب لصّتُملا صّصَخملا 5

 .ةياغلاو

 هجرشو عماوجلا عمج يف اهنم ركذ دقف «خيشلا نم ياوّرلا لُّمحت روص 5

 ملو ءاهريغو «ةلوانملاو .ةزاجإلاو .خيشلا ىلع ةءارقلا : اهنم ًةروص ًةرْشع عبرأ

 . ًائيش ُينارعّشلا خيشلا اهنم ركذي
 .اهيف طرتشي ال امو ءاهطورشو «ةلعلا عاونأ -

 ؛عامجإلاك (ءىَّسلا ةّيّلِع ىلع ٌلدَت ىتلا قرطلا يأ) ةَّلِعلا كِلاسَم
 .اهريغو «ميسقّتلاو ربَسلاو ءّصّنلاو

 دقو هد ا 0 دومالا يفر َدّلعْلا واو -؛ 4



 ب لوصألا ملِع ٍدصاَمَم ىلإ لوصول جاهنم باتكب فيرمتلا 0 اقَم ىلإ لوصّرلا حاهتم باتكب كب رمي 80 ل

 ةلعلا نم فصو طاقسإ وه يذلا ٌرسكلاو «ةيعفاشلا دنع ًاضقن ىّمَسُي يذلا َةَّلِعلا

 .كلذ ريغو «رابتعالا نع هجارخإو
 اهنأل# ؛ مهبتك يف نيّيِلوصألا نم ٌريثك اهرّكَذ تاضارتعالا وأ «حداوقلا هذه

 ؛ يلازَعلا مامإلاك الا ل عك ملو ؛هِتامّمتُمو سايقلا تالّمكُم نِم

 0 ا ا يلو ام
 دبع دمحم :قيقحت ءها7١54١” ١/ :ط «توريب «ةيملعلا بتكلا راد ”57ص

 . انه اهِفّذَح ىلإ َينارعّشلا َمامإلا عَقَد يذلا اذه ُنوكي امّبرو ««يفاشلا

 يتلاو ءهحورشو عماوجلا عمج ماتخ يف ةروكذملا ةديقعلا ثحابم 4

 مكح الإ ؛ًائيش ُينارعَّشلا خيشلا اهنم ركذي مل .داقتعالا باوبأ مظعم تلمش

 بتك يف اهئاكم َّنأل ؛هريفكت ةمرحو دلقملا ناميإ ةحصو «داقتعالا يف ديلقتلا

 .ةديقعلاو ديحوَتلا
 مل ةسوربتو عيارختلا خس ماخ ىف ةروكاملا فُرصتلا ملع ثحابم ٠١

 فّوِصَّتلا بتك يف ًاضيأ اهئاكم َّنأل ؛ًادبأ ًائيش ُينارعَّشلا خيشلا اهنم ركذي

 اياب يف ريثك يهو ا
2. 

 رولا ما دي رت ايلاغ باتكلا اذه يف ُينارعّشلا ُمامإلا ىَئاَرو ًايناث
 م ا اذه مزتلي ملو عِلاَلا ردّبلاو عماوجلا ٌعمج

 ةلأسم دعب هحرشو عماوجلا عمج - يف هّناكم َّنإف .ءفورُحلا يناعم ٌثحبم أ
 هوخأ دقو دايس و يول تح يرتب ارا تاج راو ا
 باتكلا مس ةياهن ىلإ ينعي ٍنايَبلا ثحابَم دعب ام ىلإ انه ُنيِنارعّشلا مامإلا

 .ريزعلا

 لّمجُملا ماكحأ دعب هحرشو عماوجلا عمج يف يتأت خسُّنلا ٌتحابم - ب
 . اهيناعمو فورحلا ثحبمب انه امهنيب لصف دقو ءَنّيبَملا

 . مّلعأ هللاو اذك تلق : يلوقب اهّتْرّيَم ًةريسي َعِضاوَم هيلع ٌتدِزو

 دنع ًةحوجرملا لاوقألا ًابلاغ باتكلا اذه نِم ُيِنارعَّشلا ٌُمامإلا فّذحح - "



 ٍلوُصَألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ِلوُصؤلا ٌجاهنِ 0

 هنامَز يف هتَدرعم ىلإ ٌةَجاحلا معَ ال ام ّلكو «َنيِرْخَأَتُملا َنِم ٍلوُصَأْلا ٍءاملع
  ةمدقملا يف لاق امك  ِساّنلا بولق بلاغ َّنأل ؛ «يرجهلا رشاعلا ُنرقلا وهو
 ِتاَّمَهَم بلاغ نا الا لع يعّسلاو اننذلا ني اياد نقد

 يف اهّركذي مل يتلا لاوقألا مظعم ىلع ٌتهّبن دقو ..«اًمريغب فيكف نيّدلا

 .ةلاطإلا ةيشخ ؛انه هركذل ةجاح الف ءهعضوم يف لك ءاهلئاسم

 هند ههو هد
 نع تودع نع



 7 رقع

 عبارلا ثحبملا

 باتكلا طوطخم فصو

 باتكلا اذهل دجأ مل تاطوطخملاو بتكلا رود يف بيقنّتلاو ثحبلا َدعَب
 ةيرهزألا ةبتكملا يف ةدوجوم يهو «مألا ةخسنلا ربتعت ةديحو ةخسن ىوس

 اهقاروأ ددع (هقف لوصأ 701/7) ماعو )١505( صاخ مقر تحت «ةرهاقلاب

 ةّمات ةخسن يهو ءًارطس نورشعو ةسمخ اهيف ةحفص لكو «ةقرو نوثالثو نانثإ

 .اهيلع ةضرألا وأ ةبوطرلل راثآ الو ءءورقم ليمج طخب ةبوتكم «ةقينأ
 «باتكلا اذه نيب ُتنراَق يَّنإف .طوطخملل ىرخأ خسن رّفوت مدعل ًارطَنو

 «يلحملا لالجلا مامإلل عماوجلا عمج حرشب علاطلا ردبلا باتك وهو هلصأ نيبو

 هّتنّيب قرف كانه ناك اذإو «حاضيتسالل هيلإ تعجر انه ٌةرابع يلع ُتلكشتسا اذإف

 اهثكاردت خسانلا نم ًاوهس ةطقاسلا تاملكلا ّضعب ٌثدجو اذإو «يشاوحلا يف

 .هعضوم يف هيلع تهّبنو «ًاضيأ هنم
 نّمف» :باتكلا اذه ةمدقم يف لاقو اذه ىلإ ٌنينارعشلا مامإلا راشأ دقو

 .«روكذملا هّلصأ ْمِجاَريَلَف باتكلا اذه نِم ٍِءيَش مهف يف َتَو

 هله ههه ه2
 5ن» 5ن» نع
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 ققحملا صنلا

 باتكل

 ٍلوصألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ لوصْؤلا ٍجاَهْنم

 ِناَرَعّشلا ٍباّمولا دبع ْخبَّشلا مامإلا

 (ه51) :ةنس ٌقونملا





 5 5 ٌيناَرَعَّشلا ٍباَّمولا ٍدبَع ماّمإلا ٌةَمّدقم

 [قّمحملا ُصََنلا]
 [َيَناَرَعَّشلا باًهولا دبع ماَمالا ةَمَّدَقم] 2 0

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ُنوَعلاو يِتَقُي ٍهبو

 دمحم ةياسرملا قرش :أ ىلع ٌميِلِسَّنلاو ٌةالَّصلاو «نيملاعلا ّبَر هلل ُدمحلا

 هيف ُتْضََخَل هقِفلا لوصأ يف ٌعفان ٌباتك اذهف :دعبو «َنيعمجأ هبحّصو ِوِلآو
 3 ٍلالَج ناحل هللاب ٍفِراَعلا 0 ل ا

 ربل ا رك اناغ هيف اثيغاَوو ركل لما ا

 . ملعأ هللاو اذك ٌتْلق :يلوقب اهتم ةريسي

 لكو ا ةةنرخاكلا نيبيلرشألا ء امله ونع ةروخرملا ناوقألا اناغانن كفالحت
 ةّبحمب تلختشا دق بولقلا َبلاغ َّنأل ؛ ")اذه انام يف ِهِيَقرعم ىلإ ٌةَجاحلا ٌّعُعَت ال ام

 الف ءامريغب فيكف نيذلاٍتامهم بلاخ نع تضّرعأو هاَيهلا ىلع يعلو هال

 . ميظَعلا َيِلعلا هللب اِّإ رق الو لوخ

 ِههِجَوِل ًاَصِلاَخ هللا هلعَج ءِلوُصَألا مِلِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصُولا جاهنمب هُنيمَس

 . 18 - 0ص :يساردلا مشقلا يف ةيجرت تن 00
 اذه نع يفاولا ٌمالكلا ةسارّدلا مسق يف انعم ٌرَم دقو «ًيرجهلا رشاعلا نرّقلا يف ينعي ()

 .08- 48ص :رظني :ةحارت 2 مكمل



 ٍلوُصألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصْؤلا ٌجاَهَنِم ها

 ٍِضاَذم ىلع - ةريسي ةدم يف - 0 000 0 ا

 . ير يونغ هلو دروب لو فلفل هل قرت ١ ؛دّذلا ٌليقاثم

 : ُقيِفوتلا هللابو ٌلوقأف .باّتكلا ٍدوصقُم يف ْعّرشَتلو

 بلا ٍرِهلَطِب هيخأل وعدي مِلسُم ٍدِبَع نِم ام» :ِلكك هللا لوسر لاق :َلاق هَض ءادرّدلا يبأ نع )١(
 ةبوتلاو ءاعدلاو ركذلا باتك :هحيحص يف ملسم هجرخأ .«لْثمب كّلو كّلَملا لاق اّلِإ

 :هنلس يف دواد وبأو (77737) مقر «بيغلا رهظب نيملسملل ءاعدلا لضف باب ءرافغتسالاو

 باتك : :هننس يف هجام نباو )١915(« مقر «بيغلا رهظب ءاعدلا باب «ةالصلا باتك

 ؛ةيعدألا باب :هحيحص يف نابح نباو 5840(4) مقر «جاحلا ءاعد لضف باب «كسانملا
 .(4189) مقر ءهب امهل ةباجإلا ءاجر بيغلا رهظب هيخأل ءرملا ءاعد ةرثك بابحتسا ركذ

 ؛كِتاَنَج ٌحيسَف هنكسأو «ينارَعَّشلا مامإلل رفغا مهللا :ٌلوقأ كلذل .ملسم مامإلل ظفللاو

 .نيمآ نيمآ .نيحلاّصلاو ءادهّشلاو «نيقيّدّصلاو ءَنّْيَتلا عم نيّيْلَع ىلعأ يف كدنع هلعجاو



 هللا قوخأ تورش 7 قا

 ملعلا اذه تاَمَّدقم يف ُمالكلا

 [هقفلا ٍلوُصأ ٌفيرعت]

 .'"ةيلاّمجإلا ِهقِفلا ٌلْيالَذ : ىِه هقفلا لوُصَأ

 لوصحملا ؛5ص :يلازغلا مامإلل ىفصتسملا ء١/9/8ج :ينيوجلا مامإلل ناهربلا :رظني )١(

 :يزاريشلا مامإلل عمللا ,.١/77ج :يدمآلا مامإلل ماكحإلا «45 /١ج :يزارلا مامإلل
 جاتلا مامإلل ءعماوجلا عمج ءالص :يسدقملا ةمادق نبا مامإلل رظانلا ةضور «"ص

 مامإلل «علاطلا ردبلا «15 57ص :يقارعلا مامإلل عماهلا ثيغلا «17١ص :يكبسلا

 ةياغ 4١« 40 /١ج :يطويسلا مامإلل عطاسلا بكوكلا حرش «٠48-١/78ج :يلحملا

 . ؛ص :يراصنألا ايركز خيشلل لوصولا
 مل اذإ ةلدألا سفن لوصألا َّنأ ينعأ «هفيرعت يف راتخملا وه اذهوا' : هنآك يتكورلا عامإلا لاك

 يتلق ركب يبأ يضاقلاك ءَقاّذَُحلا هركذ يذلا وهو «ًالوصأ اهنوك نع جّرخَت ال مّلعُت

 فينشت «ديعلا قيقد نب نيدلا يقت خيشلا هراتخاو «مهريغو يدمآلاو يزارلاو نيمرحلا مامإو

 يزاريشلا يأ  خيشلا ىرج هيلعو» : ًاضيأ لاقو .7 -١/١7ج :يشكرزلا مامإلل ؛عماسملا

 .١/18ج :طيحملا رحبلا .«طسوألا يف ناهرب نباو ىفصتسملا يف يلازغلاو عمللا يف

 يواضيبلا مامإلا كلذ ىلإ بهذ .ةيلامجإلا هقفلا ةلدأ ةفرعم :هنأب ًاضيأ هقفلا لوصأ فرو

 .(ديفتسملا لاحو ءاهنم ةدافتسالا ةيفيكو ءالامجإ هقفلا لئالد ةفرعم» :هنأب هفّرع ثيح

 نبا مامإلا ًاضيأ هيلإ بهذو ء١/14ج :يكبسلا مامإلل «جاهبإلا عم يواضيبلل .جاهنملا

 طابنتسا ىلإ اهب لصوتي يتلا ةيلوصألا دعاوقلاب ملعلا هنإ) :لاقف ء.هرصتخم يف بجاحلا

 نبا رصتخم حرش رصتخملا نايب : رظني .«ةيليصفتلا اهتلدأ نع ةيعرفلا ةيعرشلا ماكحألا

 6 11ج ياهنصألا ويح ءايإلل ءتجاعتلا

 وأ يِبَقَل وه له هقفلا لوصأب دارملا نايب ىلإ م ٌمجار ٌيِظَفَل ٌفالخ نيفيرعّتلا نيب فالخلاو

 - يفاضإ هنأ ىلع هقفلا ٌلوصأ فّرع ٌقيرفف «دحاو لحم ىلع ناقيرفلا دراوتي ملف ؟يفاضإ

 هنأب هفّرع ٌقيرفو  هقفلا يناثلاو لوصأ لوألا «هيلإ فاضمو فاضم نيتملك نم بكرم هنأ ينعي

 ىلإ بهذ امك ««هقفلا ةلدأ :هقفلا لوصأ» :لاق يفاضإ هنأ ىلع هقفلا َلوصأ فّرع نّمف نق
 اذه ىلع ًاَمَّلع هنوك وهو  َيَِقل هنأ ىلع هقفلا لوصأ فّرع نّمو لوألا فيرعتلا باحصأ كلذ

 باحصأ كلذ ىلإ بهذ امك . «هقفلا ةلدأب ملعلا وأ هقفلا ةلدأ ةفرعم هقفلا لوصأ» :لاق  ّنفلا

 :نييلوصألا دنع يظفللا فالخلا اه -7* /١1ج :عماسملا فينشت :رظني .يناثلا فيرعتلا

 .71/-١/375ج :ةلمنلا ميركلا دبع روتكدلل



 د
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 1_2 لوصألا ملع ِدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصُولا ٌجاَهْنِم

 0” و هك اقكسا ٍقّرظبو اهب ٌفِراعلا وه : ٌيِلوُصَأْلاَو

 لكلو» :امهنم لك هجوو نيفيرعتلا ركَّذ نأ دعب هك يقارعلا ميحّرلا ٌدبع مامإلا لاق كلذل
 .؟4ص :عماهلا ثيغلا .«هتّلدأب ملعلا نع عرفتم «هتلدَأ نع ٌعّرفتُم وه امك ةقفلا َّنأل ٌدجو
 «يلوصألا ىّمسم يف نيتلخاد ديفتسملاو ةدافتسالا قّرظِب ًةفرعملا لك ٌيكبّسلا ٌمامإلا لعَج

 فقوتل ؛ لوصألا يف  هيأر بسح ىلع - رّكذُت امنإو ءلوصألا ىّمسم يف امهلخْدُي ملو

 فّرع مث لوصألا فيرعت نم اهطّقسأ كلذل ءهيلإ قيرط اهنأل ؛اهتفرعم ىلع هتفرعم

 ةفرعملا ُلْعَجو» :لاقف ءاذه ىلإ قّبسُي مل هنأ ركذو ءلوصألا نع ًالقتسم ًافيرعت ّيلوصألا
 عْنَم .«دحأ هيلإ ينقبسي مل ٌرمأ لوصألا نود يلوصألا لولدم نم ًاءزج اهتدافتسا قرطب

 ّيلوصألا فّرعف انه َينارعّشلا ٌمامإلا اذه يف هقفاوو «84ص :ّيكبّشلا ٍجاَّتلل «عْناوَملا

 .ًالقتسم ًافيرعت

 قرط ناكل رلت هيفو» * لافق يشكرزلا ٌمامإلا :مهنم ءاملعلا نم دحاو ريغ هيلع ضّرتعا دقو

 نأ بجوف ءءاوس ةلدألا يف انلق امك ءال مأ يلوصألا اهفَرَع ءاوس اهسفن يف ةتباث ةدافتسالا

 رقتفا امّْنِإو ءيلوصألا ال لوصألا ىّمسم يف  ديفتسملاو ةدافتسالا قرط ينعي  لخدي

 /١ج :عماسملا فينشت .«ةقيقحلا ىلع ةّلدألاب ًامِلاع هنوك ّحصَيِل ؛كلذ ىلإ ةلدألاب ملاعلا

4 

 ةدافتسالا ٌقرط) مهفيرعت يف اولخدأ هقفلا ّلوصأ اوفَّرع نيذلا ءاملعلا ّمظعُم َّنأ ملعلا عم
 «يشكرزلا مامإلاو ءيواضيبلا مامإلاو .ءيدمآلا مامإلاو «يزارلا مامإلاك (َديفتسملاو

 ماكحإلا :١/454ج :يزارلا مامإلل لوصحملا :رظني .تاقرولا مظن يف يطيرمعلا مامإلاو

 35 نق يلع دك حينلا عرض ىطيرمعلا «تاقرولا مظن حرش تاراشإلا

 يف اهركذ يف اوعنص ام باوصلاف» :لاقف ءهيلإ اوبهذام يّلحملا نيّدلا ٌلالج ٌمامإلا بّرَصو

 هنأب يناثلا فيرعتلا ىلع وأ :ةلدألا يه لوصألا نأب روهمجلا فيرعت ىلع ينعي - هيّميرعت

 اهتدافتسا قرطو «ةيلامجإلا هقفلا لئالد هقفلا لوصأ :لاقي ْنأك  ةلدألا كلت ةفرعم

 .«كلذ نم هب ملعلل يلوصألا فيرعت ىلإ ةجاح الو .كلذ ةفرعم :ليقو ءاهتايئزج ٌديفتسمو
 .1١/47ج :علاطلا ردبلا



 4 0 َيِلوُصَألا ثيرعت

 : وحن ةّيليِصْفّتلا :ةّيلاَمِجإلا لئالثلابو هو رك ةقفلا :هقفلا ٍلوصأب ّجَرْخَف

 .هقِف لوصأ ىَمَسُت الف كلذ وحنو .' "يزل أو أورقَن الوؤجو ."'”«ةركصلا اوُمِيِيَأل

 ساّيِقلاو عاّمجإلاو يهّنلاو ِرمألا ِقَّلطُمك ةنّيعملا ٌريغ :ةّيلاّمجإلاب اَنُداَرُمَف

 وه يذلا يناَّلا نعو «ًةقيقح بوجولل هّنأب اهلَّوأ نَع ثوحبُملا «باححصِتسالاو
 ع هب : 00 7 3 5 5 7 2 7

 يتأي اّمِم كلذ ٌريغو ةّيعرش ٌحَبَُح اهنأب يقابلا نعو ءةمرحلل هنأب يهنلا ُقَلطُم
4 ” 

 .2 هنايب

 دهتجملا ٌثتافص :اهديفتسُم ٍقرظبو' ”ٌتاحججرملا :ةدافتسالا قرب اندارمو

 .دهتجملا : اهديفتُْسمبو .داهتجالا باب يف اهنا آلا

40 كعفاّشلا ُمامإلا مّلِعلا اذه يف مَّلَكَت نم لوأ و : ٌتلق
 . *”ملعأ هللاو 

 هثم ةهثع هلم
 «نع «ن» نع

 )١( ةيآلا «ةرقبلا ةروس )7(.

 .(95) ةيآلا ءءارسإلا ةروس (؟)

 ةياغ «47- ١/١4ج :عطاسلا بكوكلا حرش ءال4 -١/7/8ج :علاطلا ردبلا :رظني (7)

 1 5 ايركز خيشلل ءلوصولا

 بجيف ءلّوؤُملا ىلع رهاظلاو «ٌماعلا ىلع ٌصاخلا ميدقتك «ةلدألا بيترت :يأ تاحججرملا (8)

 :عماهلا ثيغلا :رظني .تاحجرملا هذه فرعي نأ مسالا اذهب ققحتي ىتح يلوصألا ىلع

 . 76ص

 يطيرمعلا مامإلا لوقي كلذ يفو .ةلاسرلا هذه يف يساردلا مسقلا نم ١9 - 4١ص :رظني ()

 :تاقرولا مظنل تاقرطلا ليهست يف

 اركي أر ىزولع لوصضألا عل ارمودمأ نيك يدنا ه ديسصحتلا»

 ا ًءكدتباهل يذلاوهف انّوهو يعفاشلا ناسل ىلع

 «اًراَبك وأ مجحلا 0 ًابثُك  اًراَصض ىّنح ٌسانلاهتعباتو

 - 4ص :تاقرطلا ليهست ىلع تاراشإلا فئاطل :رظني

 .(أ/5ق) :ةياهن (*)



 0 ٍلوُصألا ملِع ِدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصولا ٌجاَهْنِم #9

 [هقفلا فيرعت]
 اهتلدأ نم  ملعلا كلذ  ُبّسّتكملا ''ةَّيِعرَّشلا ماكحألاب ملعلا :''"ةقفلاو 0 اأن ع مج ىفاكلا 2 3 ,(0)

 هةر 98 د

 كلن

000 

 رف

 4ح

(( 

00 

 مسم

 . مّدقَت ير ”ي زل اب ا درفت الوؤمو 34 يي أ أوُميِقَأ :وحن

 ولع وعم هثو
 هيد تو" ند

 [ليلّدلا ٌفيرعت]
 ا ٍبوُلْطَم ىلإ هيف ٍرظّنلا حيحصب ب لّصوََتلا ُنِكمُي ام :ّوُه ٌليِلَّدلاَو

 :يمويفلل رينملا حابصملا ءروظنم نبال برعلا ناسل :(هقف) ةدامرظني .مهفلا :ّةغل هقفلا

 بّلغو «هل ُمِهّملاو ءءيَّنلاب ٌملعلا :ٌةقفلا» :روظنم نبال برعلا ناسل يف ءاج .474/7ج

 ىلع ُمِحَنلا بِلِغ امك ملعلا اونا رئاس ل هيملو هِفِرَّضو هتدايسل ؟نينلا ملف ىلع

 عورُفلا ملعب ًاصيصختو «ىلاعت هللا اهفّرش ةعيرّشلا ملعب ًاّصاخ ُفرُعلا هّلعَج دقو .. . اًنرُقلا

 . .(اهنم

 ُةتباَّتلا ةّيِعوُرُفلا ٌةَّيعرَّشلا ٌماكحألا :ةِّيلّمَعلا ةّبع ةّيعرّشلا ماكحألاب دوصقملاو ةّيِلَمَعلا يأ

 ًاحيحص دقعلا نوكو «ةهاركلاو بدنلاو ةحابإلاو رظحلاو بوجولاك «ةّيناسنإلا ٍلاعفألل

 :ماكحإلا هص :ىفصتسملا :رظني .هلاثمأو ءادأو ءاضق ةدابعلا نوكو ءًالطابو ًادسافو

 .77/1ج

 «ةيداقتعالا يأ «ةّيملعلا ةيعرشلا ماكحألاب ملعلا :ةيلّمعلا ةيعرشلا ماكحألا انلوقب جرخو

 .87 /١ج :علاطلا ردبلا :رظني .ةرخآلا يف ىري هنأو ءدحاو ىلاعت هللا نأب ملعلاك

 جاتلاو ءبجاحلا نباو «يواضيبلا :مهنم ةمئآلا نم ريثك ِهِتيفرحب فيرعتلا اذه ىلع ىشم

 رخفلاو «يلازغلا مامإلا فيرعت هنم بيرقو «عماوجلا عمج حاّرُشو ,ءيشكرزلاو «يكبسلا
 ماكحإلا 247 /١ج :لوصحملا ؛5ص :ىفصتسملا :رظني .يدمآلا مامإلاو «يزارلا

 عمج 277 /١ج :رصتخملا نايب «.١/18ج :جاهبإلا عم جاهنملا .5؟/١ج :يدمآلل

 مامإلل حيولتلا 2558 ص :عماهلا ثيغلا ١15/١« ج :طيحملا رحبلا «17١ص :عماوجلا

 «شيورد ناندع دمحم :قيقحت «م١/1998 :ط «توريب «مقرألا راد" ؛ /١ج : ينازاتفتلا

 .87 /١ج :علاطلا ردبلا

 .(87) ةيآلا «ةرقبلا ةروس

 .(5”7؟) ةيآلا ءءارسإلا ةروس

 نم ريثك دنع ًاحالطصا ليلَّدلا فيرعت وه ٌينارعّشلا ٌمامإلا هركذ يذلا فيرعّتلا اذه



 0 ليلّدلا ٌفيرعت

 انك هبل لريضولا يف قيلكت :عنمن نعل 10112 نأ :ثودطتلا كلل ناك امنع

 يكبسلا جاتلاو بجاحلا نباو يبرعلا نب ركب وبأ يضاقلا :ةمئألا مهنم نييلوصألا 2

 عمج حاّرشو يلبنحلا راجّجنلا نباو يراصنألا ايركز خيشلاو يطويّسلاو يلحملاو يشكرزلاو
 /١ج :ماكحإلا ؛"١ص :يبرعلا نبال لوصحملا :رظني .مهريغو «يناكوشلاو عماوجلا

 ردبلا 275 /١ج :طيحملا رحبلا «19 ص :عماوجلا عمج ١ /١ج :رصتخملا نايب

 حرش «9١ص :لوصألا ةياغ «١/88ج :عطاسلا بكوكلا حرش ,١17/1١1ج :علاطلا

 ١/255ج :جاحلا ريمأ نبال ريبحتلاو ريرقتلا «١/687ج :راجنلا نبال رينملا بكوكلا

 ريمأل ريرحتلا ريسيت «178ص :يعفاشلا يكملا ناواق نبال تاقرولا حرش يف تاقيقحتلا

 .١7ص :يناكوشلل لوحفلا داشرإ «“ /١ج :هاشداب

 هنأ ىنعم ىلع ؛بولطملل دشرملا :امهدحأ :نيرمأ ىلع قلطي هنإف ّةغل ليلدلا فيرعت امأو

 ذوخأم ءريدقو ميلعك لعافلا ىنعمب ليعف ٌلادلا ليلدلا ىنعم نوكيف ءاهرهظُمو ةلالدلا لعاف
 ةبوصنملا ةمالعلا يأ «داشرإلا هب ام :يناثلا .مهدوصقم ىلإ مهدشري هنأل ؛موقلا ليلد نم

 :مهلوق هنمو «قيرطلا فيرعتل اهريغ وأ راجحألا نم ةبوصنملا ةمالعلاك «ليلدلا ةفرعمل

 :تافيرعتلا 27548 - ١747/1ج (َللَد) ةدام :برعلا ناسل :رظني .عناّصلا ليلد َملاعلا
 .601/78ج :(َللَد) ةدام :سورعلا جات ء١5١ص
 ةفلكب لوصولا نكمي يأ (هب لصوتلا نكمي) ءءيش يأ :(ام) :فيرعتلا دويق يناعم

 بوجوو ؛ملاعلا ثودحك هب ربخي ام (يربخلا)و بولطملا ىلإ ( ..هيف رظنلا حيحصب)
 ًالثم :ملاعلا :لوقن نأب كلذ نايبو «هنظ وأ هداقتعا يأ هّملِع : هيلإ لوصولاو .ةالصلا

 بولطم ىلإ ريغتلاو ثودحلا نم هلاوحأ يف (ركفلا) رظّنلا حيحصب لّصوتلا نكمي (ليلد)

 لكو ءٌتِداَح ُمّلاعلا :َلاقُي ْنأب ءثِدحُم نم هل َّدُب ال مّلاعلا َّنأب قيدصتلا :وهو «يربخ

 لاثمو .ثِدحُم نم هل َّدُب ال مّلاعلا : وه ُيِرّبَحلا بولطملاو ءِثِدَحُم نم هل َّدُب ال ٍثِداح
 يف ٍرظّنلا حيحصب لّصوَّنلا نكمي هنإف (ٌليلد) (ةالصلا اوميقأ و) :ىلاعت هلوق : ًاضيأ كلذ

 رمألا ديفي (ةالصلا اوميقأ) نأب قيدصّتلا وهو يِرَّبَح بولطم ىلإ ًارمأ هنوك نم هِلاوحأ

 ب :جرخو .اهبوجو ديفي اهتماقإب رمألاو ءاهتماقإب ٌرمأ (ةالصلا اوميقأ) :لاقي نأب ءاهبوجوب
 .هنع ةلالدلا هجو ءافتنال ؛ بولطملا ىلإ هب لّصوَّتلا نكمي ال هنأل هدساف (رظنلا حيحص)

 ١5/1١1١ج :علاطلا ردبلا .35 - "؟/١ج :ريرحتلا ريسيت «١/55ج :ريبحتلاو ريرقتلا :رظني

 :لومأملا ةياغ .١35ص :لوصولا ةياغ 2484 -١/88ج :عطاسلا بكوكلا حرش -١١7«

 .18- ١//١ج :يليحزلا روتكدلل يمالسإلا هقفلا لوصأ .١٠؟ص

 )١( ءالعو لج قلاخلا دوجو ىلع ٌليلد ملاعلاك َيِعطَقلا َليِلَدلا :َلَمَّش دق فيرعتلا نوكي كلذبو -



 د رولا ٍلوُصألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصّولا ٌجاَهنِم

 [بَستكم ٍرظَّنلا َبِقَع لصاحلا ُملِعلا]

 وهف ٌئبهَو ال '''رظاّنلل ٌبَّسَتكُم ٍرْظَّنلا َبِقَع لِصاحلا ُملِعلاو» :اول

 هاو دا مكحمَلميَو هلا اشتاوا : ىلاعت هلوق يف ىَوقّتلاب اييتكحلا مابا
 . ؛اَوَس حيحّصلا رظّنلاك ملعلا ليصحتل ىوقّتلا ذإ "”4هِيِلَع ٍءْىَس ٍلُكِب

 [ركفلاو مظْنلا ُفيرعت]

 :«؟7 فلا اورّسَفو نط م وأ ماع ىلإ يّدؤملا ٌرُكِفلا وه لتلاو

 ءانب كلذو ءاهبوجول (ةالصلا اوميقأ)و «ناخدلا دوجول رانلاك ءيّنََطلا َليِلَدلا ًاضيأ َلَمَّشِو -

 ٍملِعلا ىلع فقوتي ال وهو لمعلا وه مهّبولطَم َّنأ نِم ءاهقفلاو نييلوصألا ٍةقيرط ىلع
 لاقي لب ليلد :هل لاقُي ال ًاينظ ناكام» :لاقو ّيعطقلاب َليلدلا صحح نمل ًافالخ ؛(عطقلا)
 برعلا ّنأل؛أطخ اذهو» :عمللا يف هلوقب يزاريشلا ُمامإلا هأّطَح ام اذهو .«ةّراَمأ :هل

 :رظنيو .«ٌةْجو قرفلا اذهل نكي ملف نظلا وأ ملعلا ىلإ يّدؤي ام نيب ةيمست يف قّرفُت ال
 :لوصولا ةياغ ١ : عطاسلا بكوكلا حرش فلادالإ/آ :علاطلاردبلا 2868/١ :فينشتلا

 .١7ص

 َّنأل؛ءاملعلا روهمج دنع حصألا يف بستكم حيحصلا رظنلا بقع لصاحلا ملعلا َّنِإ :يأ )١(
 ةردق ال ًارارطضا هللا ةردقب عقاو يرارطضا وه :ليقو .هل بِسّتكملا هرظن نع هلوصح

 ردبلا :رظني .بسنأ بستكملاب يهو ءطقف ةيمستلا يف فالخلاو ؛هعفد ىلع رظانلل

 .١7ص :لوصولا ةياغ .١/494ج :عطاسلا بكوكلا حرش :7١1//١ج :علاطلا

 .(785) ةيآلا «ةرقبلا ةروس (؟)

 نيعلاب ةيؤرلا ىنعمبو «راظتنالا ىنعمب :اهنم ناعم ةدع ىلع ةغللا يف قلطي :ةغل رظّنلا (©)
 ؛ةغللا سيياقم مجعم : يف (رظن) ةدام رظني .رابتعالاو ركفتلاو ةلباقملاو ةمحرلاو ةفأرلاو

 .117/7ج :رينملا حابصملا 4117 1١9 /0ج :برعلا ناسل «444 /0ج :سراف نبال

 :تاقيقحتلا عم تاقرولا :رظني .رظنلل يحالطصالا فيرعتلا وه هالعأ روكذملا فيرعتلاو

 ؛19ص :عماوجلا عمج «ا7 /١ج :يناعمسلا رفظلا يبأ مامإلل «ةلدألا عطاوق .176 ص

 ريرقتلا 7*2 /١ج :يفنحلا يرانفلا ةمالعلل «عئادبلا لوصف 77 /١ج :طيحملا رحبلا

 داشرإ .0ا//١ج :رينملا بكوكلا حرش ء7”١ص :لوصولا ةياغ «١/55ج :ريبحتلاو

 .١7ص :لوحفلا

 ..* ءارلاو فاكلاو ءافلا» :ثك سراف نبا لاق .ِءيَّشلا يف رّنلا ٌلامعإ :حتفيو رسكلاب ركِفلا (5)
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 ٍتاَسوُّسحملا يف اهُتَكَرَح ذإ ءتاسوسحملا يف ال «ِتالوُقعَملا يف سْمَنلا ٍةَكَرحب
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 رثكأك .«كلذ ىلإ يّدؤي ال ام ّنَظ وأ ملِع ىلإ يّدَوَملا ٌركِفلا : 00 0

 1 اع لا ثي

 (©هيف اهريَغ ٍلوُخُد نِم ُعِناملا ءدوُدحَملا ٍداَرْفأل ٌعِماجلا :وه "اٌدَحلاو

 مجعم .(ركفلا ريثك :ريكف لجرو ءًأربتعم هبلق دّدر اذإ ركفت :لاقي ءيشلا يف بلقلا ددرت
 سوماقلا :.50/0ج :برعلا ناسل :يف (ركف) ةدام رظنيو «455/4ج :ةغللا سيياقم

 وه هالعأ ينارعشلا مامإلا هركذ امو 745/١ :سورعلا جات «١/588ج :طيحملا

 «170ص :تاقيقحتلا عم تاقرولا :يف هفيرعت :رظني .ركفلل يحالطصالا فيرعتلا

 ةياغ «١/177ج :علاطلاردبلا 55 /١ج :ريبحتلاو ريرقتلا 077 /١ج :طيحملارحبلا

 ١ :لوصولا

 97/١. :عطاسلا بكوكلا حرش ١//1١17« : علاطلا ردبلا 235 39/١ : عئادبلا لوصف :رظني

 وأ «رخآلاب امهدحأ طلتخي الئل ؛ نيئيشلا نيب لصفلا : امهدحأ : نيينعم ىلع قلطي : ٌةغل ٌدَحلا
 اهنيب تلصف ًادح ضرألاو رادلا تددح :هنمو ءدودح هعمجو «رخآلا ىلع امهدحأ ىدعتي الئل

 نم عنمي هنأل ؛ ًاضيأ ناَبسللو داَّدَح :باوبلل ليق هنمو «عنملا :امهيناثو ءاهترواجم نيبو

 «تايانجلا نايتإ نع هريغ ًاضيأ عنميو :ةدراعملا نم عمت امةريغو قزاشلاٌدَحَو .جورخلا

 ناسل :يف (ُدَّدَح) ةدام رظني .اهجوز ةافو دعب باضخلاو ةنيزلا نع تعنتما ةأرملا تّدحأو

 /١ج :ةلدألا عطاوق .”ص :عمللا :رظني .نييلوصألا دنع ًاحالطصا دحلا فيرعت اذه
 يودزبلا مالسإلا رخف لوصأ نع رارسألا فشك «77ص :يبرعلا نبال لوصحملا ؛*"

 قيقحت ,ماؤوا/ «توريب «ةيملعلا بتكلا راد كراج : يراخبلا زيزعلا دبع مامولل

 ردبلا 7١١21؟ص :تافيرعتلا 238/ - 4ا//١ج :عماسملا فينشت «رمع دومحم هللا دبع

 940 /١ج :عطاسلا بكوكلا حرش «١/15ج :ريرحتلا ريسيت «١7٠-١9/1١١ج :علاطلا

 .١3ص :لوحفلا داشرإ ١277ص : فيراعتلا 3١ ١7ص :لوصولا ةياغ 6١
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 5 ٍلوُصألا ملِع ِدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصولا ٌجاَهْنِم

 [ملعلا فيرعت]

 . "0 دعنا ُلَبقَي ال يذلا ُمِزاجلا ٌمكُحلا :وه "”هلِعلاو

 نوك يف امهكارتشال ؛ةفرعملا ىنعمب ًاضيأ يتأيو ءَنّقيت اذإ ملعي َمِلع :لاقي «نيقيلا :ّةغل ملعلا

 «لهجلاب قوبسم بسكلا كلذف بسك نع لصح نإو ملعلا نأل ؛ لهجلاب ًاقوبسم امهنم دحاو لك
 مهئوملح الإ# :ىلاعت لاقو اوملع يأ [87 :ةدئاملا] «ّقَحْلأ َنِمأوُفَرَع اًمِمإظ : ميركلا نآرقلا يفو

 ةدام ًاضيأ رظنيو .7//4717ج :رينملا حابصملا .مهنوفرعت ال يأ ١ :لافنألا] «َةُهُمََحَي ُهَّنأ

 جات «40ا//17ج و١١4 /11ج :برعلا ناسل ٠١١« /4ج :ةغللا سيياقم مجعم : يف (َمِلَع)

 . 177-177 /737ج :سورعلا

 0 :لوصولا ةياغ 077/1 علاطلا واللا 6١2ص :عماوجلا عمج : رظني

 َدَحُي َملِعلا نأ :لوألا بهذملا :نيبهذم ىلع ؟ال وأ َدَحُي له ملعلا يف ءاملعلا فلتخا دقو

 يدمآلا مامإلا هراتخاو «ةلبانحلاو ةيعفاشلا نم نييلوصألا روهمج لاق هبو «(فّرعي)

 2١54 ص :يبرعلا نبال لوصحملا :«١/77ج :ةلدألا عطاوق «1757ص :تاقيقحتلا

 /١ج :عطاسلا بكوكلا حرش «١/١4ج :طيحملا رحبلا ١/2.595ج :يدمآلل ,ماكحإلا

 اذه باحصأ فلتخا مث 5١/١. :رينملا بكوكلا حرش .7؟ص :لوصولا ةياغ 45

 : اهرهشأ ,«فيراعت ةدع ىلع ًاحالطصا هفيرعت يف بهذملا

 ركب يبأ يضاقلا ىلإ فيرعتلا اذه بيتو .هيلع وه ام ىلع مولعملا ةفرعم :ملعلا نأ ١:
 :عمللا :رظني .تاقرولا يف ينيوجلا نيمرحلا مامإو يزاريشلا مامإلا هب هفّرعو «ينالقابلا

 لوصحملا 77 /١ج :ةلدألا عطاوق «1775١ص :تاقيقحتلا اهحرش عم تاقرولا «4ص

 فيرعتلا اذه ىلع ضرّتعا دقو .١/١5ج :طيحملا رحبلا «55ص :يبرعلا نبال

 :طيحملا رحبلا ٠٠١« 49 /١ج :ناهربلا يف اهيلع ةباجإلا عم رظنت «ةريثك تاضارتعاب

 .55- 41/1ج

 مامإلاو «يكبسلا مامإلا فيرعت وهو .رييغتلا لبقي ال يذلا مزاجلا مكحلا :وه ملعلا :؟

 :رظني . هللا مهمحر ينارعشلا مامإلاو يراصنألا ايركز مالسإلا خيش هراتخاو «يلحملا

 7 :لوصولا ةياغ 23177 /١ج :علاطلا ردبلا «6١ص :عماوجلا عمج

 ةيلكلا يناعملا قئاقح نيب ُرّيمتلا اهب ٍِفِصنُملا سفنل اهب ُلّضحي ٌةَفِص :نع ٌةرابع ملعلا :*
 نبا مامإلا هراتخاو «يدمآلا مامإلا فيرعت وهو .هضيقن ٌلامتحا هيلإ ُقَّرَطَتي ال ًالوُصُخ
 .71/1ج :رينملا بكوكلا حرش 7٠ /١ج :يدمآلل ماكحإلا :رظني .يلبنحلا راجنلا



 مليلا ِتاّيِئرُج ُتْواَعَت

 نأ وأ رجح لبجلا نأ وأ :ًاكرحتم ةدهاش نُمِم ٌكّرحتم ًاديز نأ مكحلاك

 مق ءع كلذ يّمُس امنإو ءثِد را هور در هباطملا ابلغ كلل: نقش اننا تواضع

 [ملعلا ِتاَيِئْرُج ُتَوافَت]

 نِم مزَجبلا يف ىوقأ ُملعلا اذه :َلاقُيف «هتاّيِئُج ُتَواَمَتَت الو» :ءاملعلا لاق

 7 ”(لعأ هللاو « موقل ًافالخ ١ ضع

(00 

00 

 ميِسَقَّتلاِب فّرعُي امنإو «يقيقحلا ٌدحلاب هفيرعت رسعي هنأل ِ؛ُدَحُي ال ملعلا نأ : يناثلا بهذملا
 يف ينيوجلا مامإلا :مهنم لوصألا ءاملع نم ةعامج بهذم وهو «هانعم برقي ىتح لاثملاو

 ١١٠2-١/99ج :ناهربلا :رظني .يبرعلا نب ركب وبأ مامإلاو يلازغلا مامإلاو ناهربلا

 رحبلا «١/59ج :يدمآلل ماكحإلا «.5 5ص :يبرعلا نبال لوصحملا «١7ص :ىفصتسملا

 :لوصحملا يف ّيكلاملا يبرعلا نبا مامإلا لوقي اذه يفو .57 - 5٠ /١ج :طيحملا

 مسرلا ليبس ىلع هيلإ لصوتي امنإو ءدحلا ةكبشب صنتقي ال ملعلا نأ حيحصلاو» :14 ص
 . .«ىنعملل برقملا
 .١/177ج :علاطلا ردبلا : رظني

 بسحب اهيف توافت الو اهيف ددعت ال ةدحاو ةفص ىلاعت هللا ّمْلِع نأ ىلع ًءاملعلا قفّنا

 نم ىلجأ ٌملع :لاقيف ؟توافتي لَه (رَّشَبلا) قولخملا ملع يف اوفلتخا مهنكلو ءاهتاقّلعتم

 نإو «مولعلا ضعب سيلف «هتايئزج يف توافتي ال هنإ :لوألا لوقلا :نيلوق ىلع ال مأ ملع
 ًالصاح) ًايرظن ناك نإو ضعب نم مزجلا يف ىوقأ (سمخلا ساوحلاب ًادافتسم) ًايرورض ناك
 «حاضيإلاو نييبتلا مكح يف يرظنلا ملعلا ةباثمب يرورضلا ملعلاف «(لالدتسالاو رظنلا دعب

 ءايشأ ةثالثب ملعلا يف امك .ضعبلا نود اهضعب يف تاقلعتملا ةرثكب توافتلا نوكي امنإو

 .لوصألا ءاملع نم نيققحملا لوق وهو «نيئيشب ملعلاو

 «نينثالا فصن دحاولا» نأب ًالثم ملعلا ذإ ؛هتايئزج يف توافتي ملعلا نإ :يناشلا لوقلا

 ءاملع نم نيرثكألا لوق وهو .؛'ثداح َمّلاعلا» نأب ملعلا نم مزجلا يف ىوقأ
 ردبلا «48 41/١ :عماسملا فينشت «44 47/١ :طيحملا رحبلا :رظني .لوصألا

 حرش 277ص :لوصولا ةياغ «١/43ج :عطاسلا بكوكلا حرش 1777/١-١77 :علاطلا

 يلحملا حرش ىلع ينانبلا نمحرلا دبع ةمالعلا ةيشاح «١/١3ج :رينملا بكوكلا حرشلا

 .7550 188/١ :عماوجلا عمج ىلع



 ٍلوُصألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصّولا ٌجاَهنِم
 7 لا

 [دِسافلاو ٌحيحّصلا ناقتعالا]

 ٌقباطي نأ ٍطرَسب ِرّيَعَّتلل َلِباَقلا مراجلا مكحلا : را يملا ٌداقتعالاو

 "يلع ال ادافلاب ةللذ نكت تودع يعصلا نأ دلقتلا ةامعاك «َعِقاولا

 َمَلاعلا َّنأ َيِفَسِلَفلا ٍداقتعاك «َعِقاَولا ٌقباطي ال يذلا :وه ديافلا ٌداقتعالاو
1 

 [َكَّشلاو مهولاو ْنَظلا فيرعت]

 احجار ّنوكي نأ ٍطرشب ءمزاجلا ٌريغ ٌمكحلا :وه 0

2 

 ناك امنإو ءًاحجار ال ًاحوجرم ناك اذإ مزاجلا ٌريغ ُمكُحلا :وه '*”هّولاو

 انني يي

 .77ص :لوصولا ةياغ 2177 /١ج :علاطلا ردبلا :رظني )١(

 .ناقباسلا ناعجرملا :رظني (؟)

 :ةغللا سيياقم مجعم يف سراف نبا لاق هُكَّشلا ىنعميو «نيقيلا ىنعمب قّلطُي :دغل ُنَظلا (©)
 0 :نيفلتخم نيينعم ىلع لدي ٌحيحص ٌليصأ نونلاو ءاظلا» : 55 477ج
 ترٌوتظي تبرأ َلاَق# :ىلاعت هللا لاق .تنقيأ يأ ًاَظ تننظ :لئاقلا لوقف نيقيلا امأف

 "7 نرستو دل ليتل بسلا ءنونقوي :ملعأ هللاو دارأ [؟49 :ةرقبلا] هسا اوُقْلُم

 رظنيو ««ةمهّتلا ةّئُظلا كلذ نمو «هنقيتت هت مل اذإ ءيشلا ٌتننظ :لاقي ءَكَّشلا رخآلا لصألاو

 .553 858 /"هج :سورعلا جات لالا" 71/7 /17ج :برعلا ناسل :يف (َّنّئَط) ةدام

 زيوجت :هنأب ًاضيأ نظلا فّرعو .77ص :لوصولا ةياغ 2177 /١ج :علاطلا ردبلا :رظني (5)
 دقو «[475١ص :تاقيقحتلا عم تاقرولا «؟4ص :عمللا] .رَخآلا نم ٌرهظأ امُهّدحأ نيرمأ

 ىلع هنأ ُهَقَّئلا هب ربخُي اميف ناسنإلا داقتعاك» :هلوقب ؟ص :عمللا يف يزاريشلا ٌمامإلا هل لَن

 ءيجي هنأ نيخثلا فِشملا ميغلا يف ناسنإلا ّنَّظو «هفالخب نوكي نأ زاج نإو «هب ربخأ ام

 لئاسم يف هب نوُنَمُي اميف نيدهتجملا داقتعاو ءرطم ريغ نع عشقني نأ زوج نإو ءرطملا هنم
 . .هب عطقُي ال اّمِم كلذ ريغو «كلذ فالخب رمألا َنوكي نأ اوزَّوَج نإو «فالخلا

 يف ناك هّلَّثمتو هلّيخت َءَِّشلا َمّهوتو «ماهوأ عمجلاو .بلقلا تارطخ نم :ٌةغل ْمُهَّولا (5)

 ينأيو هيف طلغ باسحلا يف مهو :لوقت طلغلا ىنعمب ًاضيأ يتأيو «نكي مل وأ دوجولا
 مجعم :يف (َمَهَو) ةدام رظني .توهس يأ ةالصلا يف تمهو :لوقت ءوهسلا ىنعمب ًاضيأ

 17/74١ج :سورعلا جات «3554 - 547 /175ج :برعلا ناسل «494/7١ج :ةغللا سيياقم



 لطبُيو ءُهّضقني يذلا ٍهِضيقنل ليلَّدلا بيسب هب موكحملا ةيحوجرمل ؛ًاحوجرم و
 ا

 كَّشلاو مهولاو ٌنَّظلا فيرعت

 م
 4 ياش 5 5 5 وع . ماسو 5 ةفا هه

 .ةيجوجرُم الو ةيحجار هيف سيل يذلا مزاجلاريغ مكحلا :وه كشلاو

 ابو امك ُمَواَقَتَي نيداقتعالاك

 حيضوت يف لوقن نأ نكميو .77ص :لوصولا ةياغ «١/174ج :علاطلا ردبلا : رظني )١(
 دوجولا زئاجلا) نكمملا افرط امه نيرمأل صخش زيوجت َّنّطلا نإ : ًاحالطصا مهولا ىنعم

 دوجوك) نيرمألا دحأ حجر اذإف «همدعو ٍديز دوجوك ءرخآلا ىلع مهدحأل ةيزم ال (مدعلاو

 ُحوجرملا ُفَرلَملا يقبو ًاَنَظ ُحِجاَّرلا اذه يمس ءرخآلا نم رهظأ هدنع نوكي نأب (ًالثم ٍديز

 :رظني .نّطلا َنِم ٌحوجرملا ُكَرِلَّصلا وه ُمهَولا :ًاذإ ءمهولاب ىّمَسُي يذلا وهو (ِيَز ُمَدَع)
 مامإلل نيمرحلا مامإ تاقرو حرشب نيعلا ةرق .75ص :حاكرفلا نبال تاقرولا حرش

 .5١ص :تاراشإلا فئاطل ء.15ص :(ه404ت) باّكحلا

 نارمألا هل كش هنأك كاملا نأل ؛كلذب َيّمُسو ءكوكش هعمجو «نيقيلا فالخ :ٌّةغل ُكَّشلا ()
 نيب ٌتكَكَش :لوقت ءُّكَّشلا قاقتشا كلذ نمف ءامهنم ًادحاو نّميتي الوهو ءٍدحاو ّكَشَم يف
 :(َكَش) ةدام :ةغللا سيياقم مجعم :رظني اَمُهَتعَمَجَف امهيف َدوُعلا ٌتْزرَغ َتنأ اذإ َنيِتَقَرَو

 (ُكَّشلا) ةدام :طيحملا سوماقلا «١٠/١401ج :(َكَكَش) ةدام :برعلا ناسل 177 /”ج

 .توريب «ةلاسرلا ةسسؤم «17780ص
 .؟7؟ص :لوصولا ةياغ 2174 /١ج :علاطلا ردبلا 5١« 54 /١ج :طيحملا رحبلا :رظني (1)

 :هنأ اهنم ءاهضعب نم ىنعملا ةبيرق اهلك .فيراعت ةدع ًاحالطصا كشلا فيرعت يف ءاملعللو

 :عمللا يف يزاريشلا مامإلا فيرعت اذهو .رخآلا نع امهدحأل ةّيْرَم ال نيَرْمأ زيوجت ١

 ُمامإلا ّحّضو دقو .تاقيقحتلا عما "ص :تاقرولا يف ينيوجلا مامإلا فيرعتو «4ص

 هنم نوكي هنأ فشملاريغ ميلا يف ٍناسنإلا ٌكَشَك» :عمللا يف هلوقب فيرعتلا اذه يزاريشلا

 يتلا رومألا نم كلذ ريغو «لاوقألا نم هب عطقَي مل اميف ٍدهتجملا ُكَشو ءال مأ ٌرَطَم
 .«رخآلا ىلع نيزّوجّنلا ٌدحأ اهيف ٌبِلغَي ال
 :ةقينألا دودحلا ء158ص :تافيرعتلا :رظني .هافّرط ىوتسا ام ّكَّشلا :ليقو - ؟
 . 18ص



 م 5-5 ٍلوُصألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصُولا ٌجاَهْنِم

 [لهجلا ٌفيرعت]

 : طيِسَبلا لهاجلا :كفيرعتلا َلَمَسَك ."'دوصقملاب ملعلا ًءافتنا :''”لهجلاو

 : *اًئلوقب َجَرَحَو .لّهجَي ِهَّنأ لَهِجَيو ُلَهِجَي يذلاك :بّكَرْملا ّلهاجلاو «ٍراَمِجلاك

 لفسأب ملعلاك « هتف رعم ىلإ نال َبَدَن الو ءهب ملعلا 0 ال ام (دوصقملاب)

 ا هب ملعلا ٌءافتنا ىَّمَسُي الف هيف هللا َقَّلَخ امو ضرألا

 0 اا ع 2 عيش : 060 ِ
 نوكي ال َلهَجلا ْنأل ؛لهجلاب ٌدامجلاو ٌراَمِحلا ْفِصّني ال» :'*”وهضعب لاقو

7 52 َ 

 , وناَويَكلا فالخب ءَئِمَدآلاك ُمْلِعلا هِنأش نِم اميف الإ

 رهظأ لهاجتو هيلع لهجو «ةلاهجو ًالهج نالف هلهج دقو ءملعلا ضيقن :ٌةغل لهجلا )١(

 :ةغللا سيياقم مجعم :(لهج) ةدام رظني «ملعلا ريغب ًالعف لعفت نأ :ةلاهجلاو ؛لهجلا
 . 700 /78ج :سورعلا جات «١484/1ج

 :عطاسلا بكوكلا حرش «١/177ج :علاطلا ردبلا «.١/48ج :عماسملا فيئنشت :رظني (1)
 .57ص :ةقينألا دودحلا «77- 77 :لوصولا ةياغ «١/97ج

 ملعلا ءافتنا :وهو طيسبلا لهجلا :لوألا :نيمسق ىلإ لهجلا ءاملعلا مَّسق دقو

 عرج هنأل ؛ اظيشب يكسو .هالعأ نتملا ىف ”.ينارعسلا مامإلا هركدااكرعو .دوصقملاب

 يمسو .عقاولا يف هب وه ام فالخ ىلع وخلا نوع :وهو بّكرملا لهجلا : يناثلا .دحاو

 داقتعاك «هب لهاج هنأب هلهجو عقاولا يف امب كردملا لهج :نيلهج نم بّكرت هنأل ؛ ًابكرم
 ردبلا 98/١ :فينشتلا :رظني .مْسِج ىلاعت هللا نأ ةمّسجملا داقتعاو ؛مّلاَعلا ٌمَدِق يفسلفلا

 ص :تاقيقحتلا ٠١١8 ص :تافيرعتلا 41/١ :عطاسلا بكوكلا حرش .1؟١/7 :علاطلا

 جات «91/ - 95ص :لومأملا ةياغ «588ص :ةقينألا دودحلا 77-77 :لوصولا ةياغ ء٠

 . 7680 /758ج :سورعلا

 .(أ/7”ق) :ةيادبو (ب /7 ق) :ةياهن (*)

 ؛97 95ص :لومأملا ةياغ .71 :لوصولا ةياغ «.١/758١ج :علاطلا ردبلا : رظني (9)

 .4١ص :تاراشإلا فئاطل

 فينشت : رظني .ينارعشلا مامإلا هركذ ام وه هلوق هجوو نك يدمآلا مامإلا وه لئاقلا (5)

 .١/98ج :عماسملا

 نَم لوق ٌحصي ال اذه ىلعو» :١/418ج :عماسملا فينشت يف ثك يشكرزلا مامإلا لاق (5)
 5 :لاق



 و و 7

 د ريشا

 [ِناَيسْنلاو وهّسلا فيرعت]

 او ىنعمب ُنايسّتلاو ٌدهْسلاَو

 نإو ءٌرهَّسلا وهف هيبنت ىندأب هنع ٍلوُفغملا لعفلل َهَّبََت نإ» :"'مهّضعب لاقو
 . ”«نايسُنلا وهف ةّيلُكلاب ٌمولعملا َلاَر نأب بتي مل

 قل

(00 

02 

 كرا تعمل يتوفمسا ويل . -ةتونت مصينكتعيلا زاك لاي

 1 تبل و سفاح ينحر, .ظايفصحمت احفاحج سفتال
 2191 /51ج :(هالال١ت) 5000 يل مامإلل ةغللا بيذهت ف (345) هدام رس

 .779/8 ج :سورعلا جات «5١/405ج برعلا ناسل .7١1//”ج :ةغللا سبياقم مجعم

 هنع ُةَلفَعلاو ِءيَّشلا ٌناَّيسِن . .ٌوهّسلا» : 4١/405ج (وهس) ةدام :برعلا ناسل يف ءاج

 َبَمُّذَو هنع لَمَغو ِهّيِسنا :78/8ج :سورعلا جات يفد .«هريغ يا هعيفلا ُباهّذو

 .«نايسّتلاو ِةلْفَكلاَو وْهَسلا نيب ُداحْنالا مهقايس ُحيْرَصو . .هِرْيَغ ىلإ ِهبْلَ

 ردبلا «135ص :عماوجلا عمج :رظني .مولعَملا ِنَع ُلوُهَذلا : هنأب ًاحالطصا ٌرهَّسلا فّرُعو

 «58ص :ةقينألا دودحلا «١48/1ج : عاملا بكوكلا حرش :١/178ج :علاطلا

 .هليصحت فنأتسيف مولعملا لاوز :هنأب ًاحالطصا ْنايستلا فّرُعو .7١4ص :فيراعتلا

 /١ج :عطاسلا بكوكلا حرش «١/178ج :علاطلا ردبلا ؛١/44ج :عماسملا فينشت :رظني

 دوجو مدع هحيجرت ينارعشلا مامإلا عينص نم رهاظلاو .77ص :لوصولا ةياغ «44-

 مجاعم يف ليلق لبق ركُذ امك ءامهل يوغللا ىنعملا ىلع َءانب نايسّنلاو وهّسلا نيب قرف
 .ةغللا

 نب فسوي :وهو .١/994ج :عماسملا فينشت يف امك «ةّي يِكاَكَّسلا مامإلا وه لئاقلا

 «مزراوخب (ه050) :ةنس دلو «يمزراوخلا يكاكسلا بوقعي وبأ يلع نب دمحم نب ركب يبأ
 ءًأريبك أمامإ ناك ءامهريغو يثراحلا دومحم مالسإلا خيشو يطايخلا ديدس هخياشم نمو

 وهو ٠ او ا ا ل با ذ ًارحبتم ًاملاعو

 ةيفنحلا تاقبط يف ةيضملا رهاوجلا :رظني .(ه5757) ةنس للك يفوت ملقا ناعم ال

 .177/0ج :بهذلا تارذش ء775- 0 يشرقلا رداقلا دبع مامولل

 /١ج :عطاسلا بكوكلا حرش ١/2178ج :علاطلا ردبلا «49 /١ج :عماسملا فينشت :رظني

 ةدام :رينملا حابصملا : ًاضيأ رظنيو «417ص :فيراعتلا .77ص :لوصولا ةياغ .44-

 .7179 /78ج (وهس) ةدام :سورعلا جات ء797 /١ج (اهس)



9 
 و

 0 ٍلوُصألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصؤلا ٌجاَهْنِم

 [يعرشلا مكخلا]

 ٍلعفب ُقّلَعَبمْلا  ِْلَرَألا ٌيِسفَلا هُمالك يأ هللا ٌباَطِخ : وه *' مكححلاو
 نا ىمسي مكحلا : يأ وهف 000 ُهّنِإ ثيح نم لكيلا

(00 

(0 

 فرق

 0 ا ا ا موو ب كس

 سيياقم مجعم :يف (َمكَح) ا .لاذرأألا نلجأ د اهحاج هنت اهنأل ؛ةمكحلا

 سوماقلا «١/55١ج :رينملا حابصملا ؛«7١/١151؟ج :برعلا ناسل 291١ /7؟ج :ةغللا

 ه6 /١7ج :سورعلا جات 6١4١2©ص : طيحملا

 نم .فيراعت ةَّدع ىلع ءًاحالطصا ٌيعرَّشلا مكحلا فيرعت يف نيّيلوصألا ُثارابع تفلتخا

 :رظني يعقد ا ا ا ومما :اهرهشأ

 ١ 18ص :يونسإلا مامإلل ديهمتلا 2417 /١ج :جاهبإلا 2737-71 /١ج :يبوبحملا هللا

 2٠١ /١ج :ريرحتلا ريسيت 217 ص :تاقرولا حرشب تاقيقحتلا ١/١241ج :طيحملارحبلا

 .88 /١ج :عطاسلا بكوكلا حرش
 .؟"؟/١1ج: حيضوتلا يف ءاج امك يرعشألا نسحلا يبأ مامإلا نع ٌلوقنم فيرعتلا اذهو

 اذهو . عضّولا وأ ٍريِيخّتلاوأ ِءاَضِتقالاب فّلكملا لعفب ُقّلَعَتملا هللا ُباطخ : وه ُمكُحلا  ؟

 مكُحللو َيفيلكُتلا محلل ًالماش ّيعرشلا مكحلا موهفم نوكيل ؛ (عضولا وأ) هيف َديِز فيرعتلا

 .لوصألا ءاملع نم ريثكلا بهذ هيلإو «هنكك بجاحلا نبا مامإلا ةدايز نم يهو «ّيعضَولا

 :ديهمتلا 275 /١ج :حيضوتلا «١/187ج :يناهفصألل «بجاحلا نبا رصتخم حرش :رظني

 . ١3ص : لوحفلا داشرإ .ا/8ص : تومحرلا حت و ءاص :لوصولا ةياغ 2. 8ص

 مامإلا فيرعت اذهو «فلكم هنإ ثيح نم فلكملا لعفب قّلعتملا هللا باطخ :وه مكحلا -*
 هدبَأو «(رييختلا وأ ءاضتقالاب) : ديف دايز د 7١”ص :عماوجلا عمج يف يكبسلا نيدلا جات

 :يواضيبلا لوق نع ٍنغم - فّلكم هنإ ثيح نم - ديقلا اذهو» : :هلوقب يشكرزلا مامإلا

 'عمماسملا فينشت تيكا هجوب ٍقلَعّتلا صاصتخا مهفي وهو ء ءرييختلا وأ ءاضتقالاب

 .١27/1ج

 اجرت : ًاحالطصاو .17* /١1ج :رينملا حابصملا .عماسو ملكتم نيب مالكلا :ةغل باطخلا

 .. مالكلا هدافإ هللا باطخب دارملاو «بطاختلا هب عقي ام ىلإ لِقن مث . ماهفإل ريغلا وحن : مالكلا

 هيا ىلحملا حرش ىلع يراصنألا ايركز خيشلا ةيشاح رظني .يلّرألا ريبعتلا

 0 . 58ص :ةقينألا دودحلا
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 كاردورهضانعو هقاذب لتكمللا هللا ةثاطغ :ٍفَّلكُملا لعفب َجَرَخَف

 + و 4 1 | ل هلا :لولدمك ءٍتادامجلاو هاك
 لِ

 اكلك مم مهدد ةرفز مسح سم حاسب قهز

 «ريش مويو» © «كحتقلح دقلَو» ©"
 [ٍفّلَكُملا ٍلعِف ٌُماكحأ]

 نإو «' "ووحّنو ملظلاك م اخ نهف هابل ىلع متنا نإ 1 تلكتلا لفو

 ُهَف 5 سام ىلع رك إد «ٍلذعلاك ٌبجاو وهف ٍةدسفَم ىلع ُهُكَرَت َلَمَكَشا

 مل نإو :ةوركم وهف ةخلضصم قلع ُهكرَت لمس ا ِنإو ءِناسحإلا ٍءاَدَأَك ٌبوُدنَم

 . مَلعَأ 4 هللا و . 0”خاَبُم وهف ذ ٍةحَّلِصَم الو ٍةدسفُم ىلع لفتشَي

00( 

0( 

6 

 قف

)0( 

(00 

(0 

(0) 

(1) 

 ["0تفيبكُتلا مكُحلا ُماسقأ]
 .ةوركمو ءماَرَحو ءٌتودنمو ٌبجاَو :ةسمخ نيّدلا ماكحأ :ةلأسم - 0 ميغ 5 2 و عا هن ع 75

 .(7؟864) ةيآلا «ةرقبلا ةروس

 .(١1؟) ةيآلا «ماعنألا ةروس

 )١١(. ةيآلا «فارعألا ةروس

 .(8ا/) ةيآلا .فهكلا ةروس

 حرش .7/١1ج :ريبحتلاوريرقتلا «١/85ج :علاطلاردبلا «47” /١ج :فينشتلا :رظني
 .7- ص ؛لوصولا ةيلغ 01ج عطاسلا بكوكلا
 . فّلكملا لعف تاميسقت نم هُتلقن ام ةيادب انه
 نكلو ءةخسنلا لصأ نم طقاس :(ملّظلاك مارح وهف) : ىلإ (فّلكُملا ٍلعفي َجرَخَل) : هلوق
 .طقسلا اذه اهنم لوقنملا ةخسنلا ىلإ َكّرادّتلا اذه ارَعو «ٌحساَّنلا هكرادت
 ءم1945 ه5415١ «توريب ؛ةيملعلا بتكلا رادا 71 /7ج :ينازاتفتلا مامإلل حيولتلا :رظنب
 حرش :١/40ج :علاطلا ردبلا «١/7١1ج :طيحملا رحبلا «تاريمع ايركز :قيقحت
 عماوجلا عمج ىلع راطعلا ةيشاح «8ص :لوصولا ةياغ «١/١5ج :عطاسلا بكوكلا
 . 97 /١ج :راطعلا نسح خيشلل

 ءاضتقالاب نيفلكملا لاعفأب قّلعتملا هللا باطخ :وه - ًافنآ ّرم امك  يفيلكتلا يعرشلا 0
 مزاج ريغ وأ «باجيإلاك ًامزاج لعفلا بلط :اّمإ وهو ءبَللا وه (ءاضتقالاف) .ربيختلا وأ

 وه (رييخَّتلا)و ,ةهاركلاك مزاجريغ وأ «ميرحّئلاك ًامزاج :كْرَّتلا بلط امإو «بدنلاك
 - :ريبحتلاو ريرقتلا 215 - ١/77ج :حيضوتلا :رظني .فّلكملل ِكرَّئلاو لعفلا ٌةحابإ ؛ةحابإلا



 ٍلوصالا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ لوصول َجاَهْنِم 1 5 ١ لا اقم ىلإ ل 2 8 وم ع رت[

 )١( ع سو
 عجسو : ام

2 2 000 2 0 5 1 

 تللطل :ايحاو: مشو +" ةكرات تقاعيو هلعاف تانك اه: ""تحاولاف
 0 2ع( ً 0 .٠ ل ا 5 00 0

 , هيف صيخرت ريغ نم اًمِزاَج اًبلط فلكملا نم هلعف عراشلا

 3 كر -

 ةلغاق تاكا 7ك ونمو

 هقفلا لوصأ ءيعرشلا مكحلا نع مالكلا دنع ةقباسلا عجارملا :ًاضيأ رظنيو "٠١ /7ج

 :يدعسألا دمحم خيشلل ؛هقفلا لوصأ يف زجوملا «١/47ج :يليحزلا روتكدلل يمالسإلا

 .7"7 ص

 :رظانلا ةضور ١/757١١21ج :لوصحملا 205 ص :ىفصتسملا .5"ص :عمللا :رظني )١(

 /١ج :جاهبإلا ,58 ص :يوونلا مامإلل دصاقملا ١/2177ج :يدمآلل ماكحإلا 755 ص

 ءالا/ص :لومأملا ةياغ 275 - ١/77ج : حيضوتلا 2174 /١ج :طيحملا رحبلا 20858 ١

 :رينملا بكوكلا حرش 277-70 /١ج :عطاسلا بكوكلا حرش «١/87ج :ريبحتلاوريرقتلا

 بهذ ام وه ماسقأ ةسمخ ىلإ يفيلكتلا معلا ميسقتو 1ص :لوحفلا داشرإ «"57/1ج

 «ٌيعضَوو ٌيفيلكت : نيمكح ىلإ َّح ٌّىعرّشلا ّمكحلا اومَّسَق نيذلا لوصألا ءاملع مظعم هيلإ

 رحبلا : رظني .ًةّصاخ يفيلكتلا مكشلا ماسقأ يه هالعأ ةروكذملا ةسمخلا ماكحألاف

 . ص :تاراشإلا فئاطل ءالا/ص :لومأملا ةياغ 2119 /١ج :طيحملا

 ٌمّضلاب ًاَبوُجَُو ٌبجي ءيشلا بجو :لاقي ءًاضيأ طِقاَّسلا ىنعمب يتأيو تباثلا :ًةغل بجاولا (؟)

 «تبرغ :ًابوجوو ٌاَبِجَو سمشلا تبجوو ءطَقَس :ةَدِعَك َةَبِحَو ٌبجي بجو ءمزل تبث : يأ
 مجعم : رظني .طقاسلا توص وأ ةَّدّهلا عم ةطقّسلا ٌةّبجولاو ءطَقَس :ٌةّبجو طئاحلا بجوو

 797 /١ج (َبَجَو) ةدام :برعلا ناسل .» - 489/6ج (َبَجَو) ةدام :ةغللا سيياقم

 /4ج (َبَجَو) ةدام :سورعلا جات «558/7ج (َبَجَو) ةدام :رينملا حابصملا 25

 701 "ص

 هيلعو ءءاهقفلا ماهفأ ىلإ بيرق وهو «ءنييلوصألا حالطصا يف بجاولا فيرعت اذه ()
 /١ج :ةلدألا عطاوق «١8ص :لومأملا ةياغ عم تاقرولا : رظني .مهتارظانم يف مهتارواحم

 ؛19ص :حاكرفلا نبال تاقرولا حرش «588ص :دصاقملا «55ص :رظانلا ةضور 77

 (67ص :ىفصتسملا :ىف رظنت ىرخأ فيراعت بجاوللو «77” ص :لوحفلا داشرإ

 0 ١50/١ ج :طيحملا رحبلا 2119 - ١/188ج :ماكحإلا

 'ص :لوصولا ةياغ ا نا تكا حرش 34 /١ج : علاطلا ردبلا :رظني (5)
 ٌناسنإ َبّدنَي نأ ُبدّنلاو ء«َبَدَن لعفلا نم هلصأو «هيف تغرملاو ةيلإ رعذملا + ةغل تؤدتملا :(8)

 - ّبَدُنو :نوعراسيو نوبيجي يأ هل نوبدتنيف هيلإ مهوعدي يأ ٍةنوعم وأ برح وأ ٍرمأ ىلإ ًاموق
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 زاج َريَغ ًابَلَط فّلَكُملا َنِم ُهَبَلَط َعِراَّشلا َّنأل كلذو ؛ 5 ٍراَت ٌبَفاَعُي الو

 اني 0 سو
 3 اعد

 40ه ب اَكي ام ام : ””ةاَرَحلاو

 بدتناف رمألل هبدنو ءاوعرسأ :هيلإ اوبدتناو مهّنحو مهاعد :ًاَبدَن مهُبْدني رمألا ىلإ ٌموقلا

 ةدام : سورعلا جات ءال١/50ج (َبَدَن) ةدام :برعلا ناسل :رظني .باجأف هل هاعد يأ :هل

 .7067 /4ج (َبَدَن)

 عوطتلا تاقدصو لفنلا تاولص :هلاثمو «نييلوصألا حالطصا يف بودنملا فيرعت اذه )١(

 :«5١٠ص :تاقيقحتلا عم تاقرولا .,5ص :عمللا :رظني .ةّبَحَتسملا ٍبّرُقلا نم كلذ ريغو
 :رظانلا ةضور 2170 - ١78/1١ج :لوصحملا ؛5ص :ىفصتسملا 274ج :ةلدألا عطاوق

 3791/1ج : طيحملا رحبلا 8ما/1ج : جاهبإلا 78ص :يوونلا مامولل دصاقملا ا” ه ص

 .67١ص :يقشمدلا ناردب نبا خيشلل دمحأ مامإلا بهذم ىلإ لخدملا

 ١2159/1ج :طيحملا رحبلا «.١/1777ج :يدمآلل ماكحإلا «١/7١1١ج :لوصحملا :رظني (؟)

 .77ص :لوحفلا داشرإ .١٠ص :لوصولا

 ؛لِفاوّتلا عيمج نع ُلَدَع نم ًءاهقفلا م 3 امنإو» : هلك يزارلا نيدلا رخف مامإلا لاق

 أد اذه ع ضصقنتست نسوفللا َّنِإف ٠ اهيف هدهزو «ةعاّطلاب هتناهتسا ىلع كلذب مهلالدتسال

 .١/79١ج :لوصحملا .(هتداعو

 لصأ ميملاو ءارلاو ءاحلا» :هثأك سراف نبا مامإلا لاق «هنم عونمملا :ّةغل مّرَحُملاو ماَّرَحلا ()

 رظني و 046 /1ج :ةغللا سيياقم مجعم .«لالحلا ٌَدِض مارحلاف «ديدْشّتلاو عنملا وهو دحاو

 .١"١ص رتعلا حابصملا 0 14/17ج : ترعلا ناسل :يف (َمّرَح) ةدام

 4 ج :برعلا ناسل :يف (رظَح) هع يأ روظحّملا وه مّرحملاو 000

 0 َيِلمَرلا ٍنيِثلا ُباَهِش مامإلا لاق با رم ًالاغتما ةكرات باي يأ (1)

 امأ «ىلاعت هللا ىلإ ِبّرَقَّتلا ٍدصَقِ ٌمارحلا ثّلكملا َكّرَتَي نأب :يأ» :88ص :لومأملا ةياغ

 دصٌقلا اذه ِكرَكب ُمّنأي ال ناك نإو وكرت ىلع ُباَتُي ال هّنِإف ٠ ءٍدصَّقلا اذهب ال َهَكَرَت اذإ

 :ملسمو )١(« مقر «يحولا ءدب باب :يراخبلا هجرخأ] «تاينلاب لامعألا امنإ) :ثيدحل

 .[يراخبلا مامإلل ظفللاو )/١901( مقر ««ةينلاب لامعألا امنإ» :هلوق باب ةرامإلا باتك

 7١: ص :تاقرولا حرش يف (ه0١19ت) يعفاشلا حاكرفلا نبا نيدلا جات مامولا لاقو -

 «ىلاعت هللا ىلإ برقتلا دصقب هكرت اذإ هكرات هيلع بائي امنإ مارحلا كرت نأ اذه ىلع دازيو»

 . .؛ُباَكُي ال هنإف َةّيْلا هذه ُهَرّضحَت نأ ريغ نِم َماّرَحلا َكَرَت نّم امأف



 ٍلوُصَألا ملع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصؤلا ٌجاَهْنِم نا 0 : عم _

 . "هَلعِف رّوَجي ملو ءاَمِزاَج ًايهَن هِلعف نَع ىَهَّن َعِراَّشلا َّنأل ؛"'”ُهُلِعاَف ُبَفاَعُيو

 َيِهَن هنع ىَهَن َعِراَّشلا ٍنوُكِل 'هلِعاَف ُبَقاَعُي الو ُهُكِراَت ُباَّكي اَثي ام ا وّركملاو

 (*هزج ال هيزنت

(000 

 قف

 ف

 قفا

 ب (6)

 حرش 78ص :يوونلا مامإلل دصاقملا :رظني .ًاحالطصا ِمّرَحُملا تافيرعت دحأ نم اذه
 هلو 237 ص :لوحفلا داشرإ لالا ص :ةقينألا دودحلا ١23ص : حاكرفلا نبال «تاقرولا

 ١/2514ج :ةلدألا عطاوق ١/23515ج :ناهربلا «5ص عمللا :يف رظنت ىرخأ تافيرعت

 لا1/ج :حيضوتلا قلوكر/اج :يدمآلل ماكحإلا لك 1/1 :لوصحملا

 .693١ص :لخدملا 301 /1ج : طيحملا رحبلا

 رحبلا لج :يدمآلل ماكحإلا 21١1 /١ج :لوصحملا 267” ص : ىفصتسملا :رظني

 ردبلا 070 /؟ج :عئادبلا لوصف ١/258ج :عماسملا فينشت ؛١/19ج :طيحملا

 .١٠١ص :لوصولا ةياغ 256 /١ج :عطاسلا بكوكلا حرش ١/34ج : علاطلا

 :لوقت «ةبحملاو اضرلا فالخ ىلع لدي ةِرَكو ؛هيف ضّعبملا ىنعمب يتأي :ٌةغل هوركملا
 فاكلا مضي ًاهْرُك َبِعَت باب نم ُهُهركأ ُهتهركو ٌةوركمو ةيِرَك ةيش وهف ةيِهاَرَك َءيَّشلا ٌتهرك

 (ةِرَك) ةدام رظني هيلإ هُتببح ّدِض ًاهيركت َءيَّشلا هيلإ ٌتهّرَكو «ٌةوُركَم وهف هتببحأ ّدِض اهحتفو
 0171 7/١؟ج :رينملا حابصملا «7١/075ج :برعلا ناسل ,1/7/0ج :ةغللا سبياقم يف

 11١١. ص : طيحملا سومافقلا فرغ

 ؛7١١ص :تاقيقحتلا عم تاقرولا :رظني .ةيحالطصالا هتافيرعت دحأ هوركملل فيرعتلا اذه

 رظنتو .؟5ص :لوحفلا داشرإ «76ص :ةقينألا دودحلا ٠١ /١ج :حيضوتلا ىلع حيولتلا

 - 07” ص :ىفصتسملا 75١6-2715 /١ج :ناهربلا .5ص :عمللا :يف ىرخألا هفيراعت

 4١. ص :رظانلا ةضور للا /ج :لوصحملا 2ك

 ؛هيلإ بّرقتلاو «ىلاعت هللا رمأ َلاثتما هكرتب ىون اذإ الإ هوركملا كرات ُباَتُي ال» :ءاملعلا لاق

 كرت ىلع ًاضيأ مثأي ال كلذكو ءهكرت ىلع هل باوث ال هنإف «لاثتمالا دصقب ال هَكَرَت نإ امأ

 .86ص :لومأملا ةياغ .١3صص :حاكرفلا نبا مامإلل تاقرولا حرش :رظني .«ةينلا

 :لوصحملا ,«04  هالص :ىفصتسملا 17١6-2715 /١ج :ناهربلا ,25ص :عمللا :رظني
 :عطاسلا بكوكلا حرش ١/94١2ج :طيحملا رحبلا 4١« ص :رظانلا ةضور 526

 .؟7 5ص :لوحفلا داشرإ 2٠١ ص :لوصولا ةياغ تف /١ج



 5 ا ىلو : وألا فالح وا

 ["/ىلوآلا فاَلِخ]
 َّنأ :"”امهنيب ٌقرَقلا ّنكلو ."'ووُركَملا يف ىلوألا ينالخ ٌلوخد ٌحِصَيو

 الف ّدجسملا ٌمُكّدَحَأ َلَخَد اذإ) 4”: ثيدحك ءٌصوّصخَم هن هيف َدَرَو ام ةوركملا

 . اهوُركَم نيتعكّرلا ٍةالص ريغ نم هُسولُج ىّمسيف .«َنيّتعكَر كري ىَّتَح ُسِلجَي
 نم َّدِخَأ امّنإو ءٌصوُصخَم ٌيِهَن هيف دري مل يذلا وهف :ىّلوألا فال اّمأو

 نم ٌدافَتسُم هّنأل ؛ىلوألا فالخ ًالثم ةّحّتلا كْرتك «تابودنملا ِكِرَت ٍتامومُع

 يف يتأيس ام ىلع ّكَش الب هكْرَت نع َيِهّْنلا ديفي ِءِيّشلاب ٌرمألاو ءاهب ًاروُمأَم هنوك
 .مَهفاق «ىلاعت هللا ءاش نإ رمألا ِثَحِبَم

 [حاَجُملا]

 َتُكَس ام :وهف ِنيّدلا ماكحأ نم ٌسماخلا وه يذلا ””ُحاَبُملا اّمأو

 هداز ىلوألا فال ُمسِقو» :95/1ج :علاطلا ردبلا يف يَّلَحَملا نيّدلا لالج مامإلا لاق (1)
 اولباق ثيح .ءاهقفلا يرُخاتم نم ًاذخأ نييلوصألا ىلع  يكبسلا جاتلا يأ  ُفّنصملا

 يهّتلاب  نيمّرحلا ٌمامإ مهنمو  امهنيب اوقّرفو ؛ةديدع لئاسم يف ىلوألا يفالخب ءوركملا
 /١ج :عطاسلا بكوكلا حرش :رظنيو .«رمألا نم دافتسملا وهو ءدوصقملا ريغو ٍدوصقملا

 ١/ 7١5. :ناهربلا :يف ينيوجلا مامإلا مالك رظنيو «”5

 مامإلا هركذ امك ءامهنيب اوقّرف لوصألا َءامَّلُع َّنكل هوركملا ماسقأ نم ٌمسِق ىلوألا فالخ (؟)
 فرع يف ُكرَتشم ظفل وهف هوركملا امأو» :ك يلازغلا مامإلا لاق دقف «هالعأ ينارعشلا
 كرتك هنع هني مل نإو ىلوألا وه ام كرت :ثلاثلا .. . . يناثلا .. .اهدحأ يناعم نيب ءاهقفلا

 .(هكرت ٌةوركم هنإ :هيف ليق ِهِباَوَنو هِلَضف ةرثكل نكلو ءهنع َدَرَو يهّنل ال ًالَّثَم ىَحضلا ةالص
 2171 /١ج :لوصحملا يف يزارلا رخفلا مامإلا هلاق ام ًاضيأ اذهو .57ص :ىفصتسملا
 .1١/19ج :طيحملا رحبلا :رظنيو

 - ١/95ج :علاطلا ردبلا «١/179ج :طيحملا رحبلا ١15« - 7١ص :عماوجلا عمج :رظنب هلل

 .35- 58 /١ج :عطاسلا بكوكلا حرش 0

 (7*4) مقر «نيتعكر عكريلف دجسملا لخد اذإ باب «ةالصلا باتك :يراخبلا هجرخأ (8)

 ةهاركو نيتعكرب دجسملا ةيحت بابحتسا باب ءاهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك :ملسمو

 . ًاعوفرم هيَِو يملسلا ةداتق يبأ ثيدح نم امهالك )7١5( مقر ءامهتالص لبق سولجلا

 - حابو هِتَعَّسو ٍهِزوُرَبو يملا ٍروُهظ ئلغ لدي وهو (َحّوَب) لعفلا نم هلصأ ل حابملا 9







 ٍلوُصألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصؤلا ٌجاَهْنِم لح

 ُمَنأَي ءٌضرُف ال ٌةّبجاو ُهَدنِع يهف ««ةالّصلا يف اًهِصوُصُخب ٍةَحِتاَفلا وع يكل

 ”ٍتاطوشسبملا يف ٌرّرَقُم وه امك «2""الَّصلا هب ُدَسْفَت الو ءاَهكرَتب

(0)0 

00 

 ,مهدنع ذكي ال هذِحاَجو ٌّنَطلا عابنا توجو نلعةلاذلا ٍلْئالّدلل هبجومب ُلَمَعْلا ْمّرلَي نكل

 ةًريس نم هّناظَم يف ليوأتلا نأل لّلَصُي الو قّسَفُي ال ًالوؤم ناك نإ : :هب ٍلّمَعلا كرات امأ

 ًالؤؤم نكي مل ن و ٌةَعدب سايقلاو دجاولا ِرّبَت ّدَر َّنأل لل ًاًمْخّتسم ناك نإو ءِفَلَّسلا

 يجاولاو يضرقلا كرا باهي ويلَع َبَجَو ام ِكرَتب ٍةَعاَطلا ِنَع هجورخل َقّسَفُي اًمختسم الو

 ةبوتب وأ ءدِمَرَكو ِهِلْضَفِب ىلاعت هللا ّوفعي نأ الإ «ةاّصعلا ٍديعَو ىلع َةّلاَدلا ثيداحألاو ٍتايآلل

 ةقباسلا عجارملاو «709 /7ج :حيولتلا :رظني .ِهِمَدَنو يصاعلا

 ةيكلاملا روهمجلا بهذف أ :نيلوق ىلإ ةالصلا يف ةحتافلا ةءارق ةيضرف يف ءاهقفلا فلتخا

 الإ حصت ال اهناكرأ نم ٌنكرو ضرف ةالصلا يف ٍةحتافلا ةءارق نأ ىلإ ةلبانحلاو ةيعفاشلاو

 ىلع يقوسدلا ةيشاح :رظني .مهبتك يف ةطوسبم «ةلدأ ةدعب هيلإ اوبهذ ام ىلع اولدتساو ءاهب

 مامإلل ينغملا ء3ا/# - 777/7 ج :يوونلا مامإلل عومجملا «١/775ج :ريبكلا حرشلا

 .7184 - 7187 /١ج :يسدقملا ةمادق نبا

 اهنيعب ةحتافلا ءارق اهأ نارعلا ةءارق لطم نه امن[ نكرلا قآ ىلإ ةيفنحلا بعذاو ب
 وأ ًادمع اًهكرتب ٌةالَّصلا ُدٌسِفَت الف ضرفب تسيلو «ةالّصلا ٍتابجاو نم ٌبجاو يه امنإف

 ًاضيأ هيلع ٌبجيو ءًاوهس اهكرتب لِصاحلا ناصقّتلل ًاَرَج ِوِهَّسلا ٌةوجس هيلع بجي لب ءًاوهس
 اَهُِْي مل اذإف ءهيف ّصقَن ال هع ا ًةاَّدْوُم نوكتل ءدجُجسَي مل اذإ ٍوِهَّسلاو ٍدمعلا يف ةداعإلا

 ًادمع َكِرُت بجاو لك يف مهدنع مكحلا وه اذهو «ميرحت ًةهارك ًاهوركم ًءادأ ٌةاَّدْؤم تناك

 ١١5 /١ج :يعليزلل قئاقحلا نييبت :رظني .مهبتك يف ةطوسيم «ةلدأ ةدعب اولدتساو ءًاوهس وأ

 ."17و ١/308ج :ميجن نبا مامإلل قئاّرلا رحبلا غ٠

 فالخ وه ًاحالطصا بجاولاو ضرفلا فيرعت ةلأسم يف ةيفنحلاو روهمجلا نيب فالخلاو
 نيبهذملا باحصأ نإ ثيح «حيحصلا وهو هل ةرمث ال - نييلوصألا نم ريثك دنع يظفل

 ؛رظني طقف حالطصالاو ظفللا يف اوفلتخا مهنكلو ءدوصقملاو ىنعملا ىلع نوقفتم

 :حيولتلا «151/1ج :يدمآلل ماكحإلا «77ص :رظانلا ةضور 57ص :ىفصتسملا

 بكوكلا حرش 2٠٠١ 94 /١ج :علاطلا ردبلا «440 /؟ج :رارسألا فشك ء1059/7ج

 -.١/590ج :رينملا بكوكلا حرش ء770- 7194/7ج :ريرحتلا ريسيت «١/58ج :عطاسلا

 ابعطق َدَحََج نَم نإف دوحجلا ريدقت ىلع «ريفكُتلا يف هّثدئاف رهظت ونعم فالخلا نإ :ليقو

 .١/45١ج :طيحملا رحبلا :رظني .الف ًاينظ وأ رَك
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 ٍْ افغر 5 | و دارم بودنُملا تافدا

 [بوُدنَملا ُتاَفِداَرُم]
 اة عقب" اهنأ ةنشلاو وتلا ٌبَحَتِسُملاو ٍبوُدنَملا يف لوقت كلذكو 520 4

 هيلع َبَطاَو نإ ُلعِفلا اذه» :ّلاق ٌتيَح ءاهتنارت عيل ا" ”نيَّسُح يضاقلل ًافالخ

 ُبَحَتسُم َوُهَف نيّترَم وأ هرم ُهَلَعَف نأك هيلع بظاوُي مل نإو ٌةّنَسلا وهف لي يلا

 . "”«ٌعُوطَتلا َوُهَف ٍداَروألاك هرايتخاب نانسإلا ءاقنأ اَمَّنِإَو هللكي ينل ُهلَعفَي مل نإو

 :وهو دحاو ىمسم ىلع لذت ةفدارتم ءامسألا هذه نأ نم «نييلوصألا روهمج بهذم اذهو )١(

 عمج :0ا//١ج :جاهبإلا «١/1759ج :لوصحملا :رظني .مزاج ريغ ًابلط بولطملا لعفلا

 ردبلا «77 -١/77ج :عماسملا فينشت «١/1794ج :طيحملا رحبلا ؛5١ص : عماوجلا

 ةيشاح «407 ١/ :رينملا بكوكلا حرش .860ص :لومأملا ةياغ غ١١٠- ١/ 7٠١ :علاطلا

 .167١ص :لخدملا ء1548- ١//١41 : ينانبلا

 مامإلا نع ذخأ «يزورملا يلع وبأ يضاقلا دمحأ نب دمحم نب نيسحلا ليلجلا مامإلا :وه (؟)

 هل مهرثكأو ًامسا هيف مهرهشأو ةرئاد هقفلا يف مهعسوأو هتذمالت بجنأ وهو «لاّمقلا

 :اهنم يعفاشلا بهذملا يف رحبتلاو ملعلا ةعسو لضفلاب دهشت «تافنصم ةدع كرت «ًاقيقحت
 نامامإلاو نيمرحلا مامإ :مهنم ٌريبك ٌددع ةمئألا نم هيلع جّرخت «ةروهشملا ىواتفلاو ةقيلعتلا

 ةيعفاشلا تاقبط :رظني .(ه4177) :ةنس مرحملا يف نك يفوت «.مهريغو يوغبلاو يلوتملا

 .740 745/١ :ةبهش يضاق نبا تاقبط "ه4 65 /54ج :ىربكلا

 247 ١4ص :عماهلا ثيغلا «.57 - 57 /١1ج :عماسملا فينشت ,١/57ج :جاهبإلا :رظني ()

 - ١/59١ج :عطاسلا بكوكلا حرش 6١٠2ص :تاقيقحتلا .١/١٠٠ج :علاطلا ردبلا

 .١١ص :لوصولا ةياغ «85ص :لومأملا ةياغ

 : هَلِصاح ذإ ٍةيمسّنلاو ظفللا ىلإ ٌدِئاَع ىظفل فالخلاو» : هلك يّلحملا لالجلا مامإلا لاق -
 هِريغب ىّمَسُي له ركُذ امك ِةَنالَّثلا ٍءاَمسألا َنِم مساب ىَّمَسُي امك ٍةَنالَّثلا ماسقألا َنِم ًالك َّنأ
 .ةدايزلا عوطّتلاو ,.بوبحملا ُبحتسملاو «ةداعلأو ةقيرلملا ةّنّسلا ِذِإ ءال :ٌضعَبلا َلاقف ؟اهنم
 ٌةداعو «ٌةقيرط هنأ :ةئالّلا ماسقألا نم لك ىلع ٌقُدصيو مَعَن :- نييلوصألا نم  ٌرثكألاو
 ١/١١٠2ج :علاطلا ردبلا .«بجاولا ىلع ٌدئازو «هبلطب عراَّشلل ٌبوبحمو .نيّدلا يف

 .١١ص :لوصولا ةياغ 00 : عطاسلا بكوكلا حرش :رظنيو

 اولعجو ءلْفّتلا َنِم ًةبتر ىلعأ ةَّنّسلا اولعجف لفّتلاو ةّنّسلا نيب قيرفتلا ىلإ ةيفنحلا بهذو -

 يراخبلا زيزعلا دبع مامإلا حضوأ دقو «ٌبحتسملاو َعّوطَتلاو تبودنملا : : لقّتلا تافدارم نم

 ام : : ليقف عّوطَتلاو ٌبَحّتسملاو بودنملاب ىّمَسُملا وهو للا ُدَح امأو» :لاقف مهبهذم نك
 مس تاع

 - يف ٍدَّشّتلا لثم هللا ٌلوسر هيلع َبْطاَو ٍلفَت لكف :ةّنّسلا اّمأو ءعرّشلا يف هكرت نم ٌريَح ُهَلعِف
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 . "0ك الب نائل 0 ِهِموُمُْعِل ٍبوُدنَملل نيَّسُح يضاقلا ٍضَرَعَتي َّملَو
 هيف عوُرُشلاب بوُدنملا ُماَمتإ]

 ىَنَم هيف ٌفْلَكُملا َعَرَش اَذِإ ٍةَرِمُعَلاَو جَحلا ريغ ِبوُدنَملا - هم : عرف
 م هلل َةَلبنَح نا ًاقالخ "6اس

 يف َدَرَو َناَك نإ و 22 ”(هِسفَت ُريِمأ ٌحّوطَتُملا ْمِياَّصلا» :ِلكي هلوق :لوألا ليلد هه 4

 قوحل عم اهكرت ىلع ماليو اهليصحت ىلإ بدني هنأ اهمكح و «بِتاوّرلا نئّسلاو ٍتاوّلَّصلا -
 ٍةالَص لكل ةراهظلاك ٍةلاَح يف ُهَكَرَت لب هللا ٌلوسر هيلع بظاوي مل لفن لكو ءريسي مثإ

 نكلو ءهليصحت ىلإ ُبَدَنُي هنإف ءءوضولا يف بيترتلاو ءوضولا ء ءاضضعأ ف لكلا :رازكتو
 :رظنيو كاع 80 42 :رازسأل نم انزو وفرح نعلن الو كرت ىلع مالم

 . 798 /7؟ج :حيضوتلا

 .85ص : لومأملا ةياغ 235٠١ /١ج :علاطلا ردبلا :رظني )١(

 مامإلا ُهَرَكَذ اَم اهنم َةَّلِدأ ةّدِعب هيلإ انيق ان ولف انلةتعاو «ةلبانحلاو ةيعفاشلا بهذم اذه (؟)

 :علاطلاردبلا «,؟"*/١ج فتم عقلا 2700 /١ج :لوصحملا :رظني .هالعأ ٌينارعّشلا

 .4094- ١/409ج :رينملا بكوكلا حرش «85ص :لرمأملا ةياغ ء١١٠-01/1ج

 ءءاضقلا ُهَمَّرلَي ُهَدَسفَأ اذإو ءهيف يضملاو همامتإ همزلي عوطتلا يف فّلكملا َعَّرَش اذإ :هدنعف ()
 مامإلل عئانصلا عئادب :رظني .عورشلا لبق كلذك نكي مل نأ دعب هكرت ىلع بقاعيو

 .4017 501 /7ج :رارسألا فشك «251/7ج : عيوالا 2590 /١ج :يناساكلا

 /1ج : يكلاملا يوارفنلا مامإلل يتاودلا هكاوفلا ىف ءاج دقف .ًاضيأ ةيكلاملا بهذم وهو

 نمو ءاهداسفإ ٌدْمعَت ٌمْرحيو ءاهيف عوُرشلاب مامتإلا ُةَبِجاَو اندنع ٌريصَت ُتاعّوطَتلا» ث

 رئاسك ءنمقلا هلع ايارع اذنع ادماعات مهدنع ٍرْذَع ريغب - هعوطت يف نيِفَّلكملا نم رطفأ

 .١/071ج :يقوسدلا ةيشاح :رظنيو .«اهداسفإ ُدَّمعَتِي يتلا تاعوطتلا

 مقر «يبنلا نع انو بلاط يبأ تنب ئناه مأ تور ام ؛هدنسم يف يسلايطلا دواد وبأ هجرخأ (5)

 ؛(11971/) مقر ءابإَو بلاط يبأ تنب ئناه مأ ثيدح ءهدنسم يف دمحأو ,.(1516)

 ؛(75) مقر «عوطتملا مئاصلا راطفإ يف ءاج ام باب «موصلا باتك :هننس يف يذمرتلاو

 باحصأ نم ملعلا لهأ ضعب دنع هيلع لمعلاو ُلاَقَم هدانسإ يف ئناه مأ ثيدحو» :لاقو

 لوق وهو ؛هيضقي نأ بحي نأ الإ هيلع ءاضق الف رطفأ اذإ عوطتملا مئاصلا نأ مهريغو يبنلا

 مثر ؛موصلا باتك «كردتسملا يف مكاحلا و .«يعفاشلاو قاحسإو دمحأو يروثلا نايفس

 . .«دانسإلا حيحص» :لاقو )١1599(



 ه0 | ٌهُماَسقْأَو ٌيِدضَولا مكحلا

 يك ا َمَّسلا ٍصوُصُخب “ب ال ظفلُل 0 موُمشب ةربعلا ذإ :( ةريَغ ُنماَقَيَف حونصلا

 يت ايس

 اَنأ 20 1 1 و 070 رئلاعت هنكوق دي 9 ليلو

 0 قاّقثالاب اَدذَسُف ولو ءامهنم جوُرُحلا زوجي 0 َر الق ةةريشلاَو ّحَحلا

 [هُماَسِقَأَو ”ئِعِضَولا ْمكحلا]
 [نكُرلاو ٌطرَّشلا]

 يدل : ا

 )١( :عطاسلا بكوكلا حرش «١/١١٠ج :علاطلا ردبلا :رظني ج7١/١.

 .(") ةيآلا ءدمحم ةروس (؟)

 عورّشلا دعب بودنملا مامتإ هيلع ٌبجي» :اولاق .7/١55ج :حيولتلا «,708/7ج : خيضرتلا هيف

 الإ ةئ114 طاع ىلإ يأ اهيلإ ليبس الو « ناهس ترف _ىلاعت هلل نع رام هاذا امذألا و

 .نيعجرملا سفن : .«باوّلا قافسما قدح ب اهمامتبو ءٌةدحاو ٌةدابع لكلا نأل ؛ يقابلا موزلب

 2٠١7 /١ج :علاطلا ردبلا «١/5195ج :عماسملا فينشت «5١ص :عماوجلا عمج :رظني (1)

 ' ٌ 7 ٍ .١/409ج :رينملا بكوكلا حرش

 ًاحيحص وأ ًاعنام وأ أطرش وأ أببس ءيّشلا لعجب قلعتملا هللا باطخ ره نوسولا قاض )0(

 ةّيفيلكُتلا ماكحألا ىَلَع َةَمالَع ُهَعَضَو ىلاعت هللا نأل يعضولاب مكحلا اذه يّمّسو ءًادساف وأ

 بوجو ىلع ٌةَمالَع ِءامَّسلا ٍدِبَك نَع ٍسمَّسلا َلاَوَز هِلعجَك َكلذو ٍِفّلَكُملا لعفب ةقّلعتملا

 .بوثلا كلذ يف ةالصلا نالطب ىلع َةَمالَع ٍبوّنلا يف ٍةَّساِجَّنلا وجو ِهِلعجكو ءِرهظلا ةالص

 مامإلل تاقفاوملا ,. ٠٠١ 45 /١ج :طيحملا رحبلا «177//١ج :يدمآلل ماكحإلا :رظني

 ءزارد هللا دبع روتكدلا :قيقحت «توريب «ةفرعملا راد 4147 /١1ج ١417 /١ج :يطاشلا

 :لخدملا ."ص :لوصولا ةياغ «178/7١ج :ريرحتلا ريسيت 2٠١7 /؟ج :ريبحتلاو ريرقتلا

 هقفلا لوصأ 50١., ص :نخلا ىفطصم روتكدلا انذاتسأل هقفلا لوصأ يف يفاكلا ١1988« ص

 3521ج ىابعزلا ةبهو روتكدلل

 كيرحتلاب طَرّشلاو ظوُرُش ٌعمَجلاو ءووحنو عيبلا يف ُةّمازتلاو ءيَّشلا مازلإ :ّدغل ظرَّشلا ١9

 َدَقَت :ىلاعت هلوق هنمو ءاهمالعأ :ةعاسلا طارشأو «طارشأ ٌعمجلاو «ةَماَلَعلا : نيتحتفب

 /١ج :برعلا ناسل :يف (طرش) :هجام رظني .اهُتامالع يأ [18 :دمحم] «َهطاَرْتَأ هج
 .155١ص :تافيرعتلا ,.859ص :طيحملا سوماقلا 709 /١ج :ريئملا حابصملا 84
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 .ةَلبِقلا ُلاّبقِتساو ٍةَروَعلا ٌرتَسو ءٍةاَلَّصلل ٌءوُضولا : ِطرَّشلا ُلاَثِ

 .ُدوُجّسلاو ٌعوُكّرلاو ماّرحإلا ةَريبكتَو ٌةّينلا : نكّرلا ُلاَثِمو

 . طرّشلا لعف نَع ٍزجعلا ٌدنعالإ ِطرّشلا ٍداَسّقِب ظورشملا ٌدْسفَيو
 [ُبَبَسلا]

 هل

 ل + قامكللا هبل هيلإ مكُحلا ُفاَضُي ام ا ساما 87

 نِم ُمّرلَي الو ُّمََعلا ِهِمَدَع نِم ُمّرلَي ام ١: :اهنم فيراعت ةّدعب حالطصالا يف ٌطرَّشلا فّرُع

 ْمَدَع ِطرَّشلا ٍمَدَع نم مزلي يأ ُمَدَعلا ِهِمَدَع نِم مري ام :مهلوقف .هِتاَذِل ٌمّدَع الو ٌدوُجو ِهِدوُجو
 ةالّصلا ٍدوجو ُمَدَع ِهِمَدَع نم مزلي هنإف «ةالّصلا ةّحصل ظرش ٍءوُضولاك ءطورشمملا ٍدوُجو
 الو ءطورشملا دوجو طرشلا دوجو نم مزلي ال يأ ٌمَدَع الو ٌدوجو هدوجو نم ُمَرلَي الو

 نارتقاك) هنع جراخ ٍرمأل ال يأ هتاذل :مهلوق و ؛ءيلصي الو ناسنإلا ًاضوتي دقف .همدع

 ٍنالَوَحُك ءببسلا دوجول لب «هتاذل ال هنكلو ءدوجولا ههوجو نم مزليف (طرشلاب ببسلا

 «بوجولل ببس وه يذلا باصنلا عم ةاكزلا بوجو يف طرش هنإف «ةاكزلل ةبسنلاب ٍلوحلا
 عمج ١252ص :ىفصتسملا :رظني .ببسلا دوجول لب طرشلا دوجول ال بجت ةاكزلا نإف

 /١ج :علاطلا رديلا 115 /1ج :طيحملا رحبلا 235006 /١ج :جاهبإلا ١6ص : عماوجلا

 :طرشلا :؟ ء57١٠ص :لخدملا ؛55 ص :لوحفلا داشرإ .17١ص :لوصولا ةياغ «6

 .هدوجو يف ًارثؤم نوكي الو هتيهام نع ًاجراخ نوكيو ؛ءيشلا دوجو هيلع فقوتي ام
 فيرعتلا نم ٌءزج طرشلل هثأك يِناَرَعَّشلا ٌمامإلا هركذ يذلا فيرعتلاف .27١ص :تافيرعتلا

 .هل ًالماك ًافيرعت سيلو «قباسلا

 ٍدنُجو ِكلُم نم هب َيّرُمُت امو «ةّيوقلا ةيحاّنلا نكّرلاو .ىوقألا هبناج :ّدْعَل ءيَّسلا ٌنكَر

 هلوق كلذ ليلدو 4٠[ - 74 :تايراذلا] ديك لوف :ّلجو زع هلوق َرّْسُق كلذبو «هريغو
 :رظني .ٌنُكرأو ٌناكرأ ٌممججلاو هب ىلوت يذلا هنكرو هانذخأ : يأ «مدْوُحَو ُهَنْدَحآَا :ىلاعت

 180 /١1ج (نكر) ةدام :برعلا ناسل

 /؟ج :رارسألا فشك :رظنا .ِهيِف َلِخاَد وهو ءُءيىَّسلا ِهِب ٌمِتّي ام :وه ًاحالطصا نكّرلاو

 .الا ص :ةقينألا دودحلا ء154١ص : تافيرعتلا لل

 .بابسأ عمجلاو «قيرّظلاو لبحلاك دوصقملا ٍضَرَعلا ىلإ وب ُلَّصوَتُي ٍءيش لك :ًةغل ببّسلا

 .1598 / ١ج (ببس) ةدام :برعلا ناسل

 > فاَضُي اما :وه هفيرعَت ٌمامتو ءًاحالطصا ببسلل يكبّسلا نيّدلا جات مامإلا فيرعت اذه



 0 ٌءاّرجإلاو ٌةَكْضلاَو ٌةَياَمِكلا

 بجي :ُلاَقُيف ءِرمَخلا َةَم ةّمرحل راكسإلاو ءِرِهْظلا ب وجْول ٍلاوَّرلاو .دلجلا

 ٍةغلْلا لصأ ىلع ''راكسإلل ٌرمَحلا ٌمّرحيو لاراب ٌرهظلاو .ءانّرلاب ٌدلجتلا

 .باّيلل ًاَدَس ؛ ةنم ليلقلا ٌعِراَّشلا مرح اذا 0

 [ءارجإلاو ٌةَحْصلاَو ةّيافكلا]

 هر _ٍ 28 نع ةعاك كي
 رخو ىنعمب ٌءاّرِجإلاو «ةحصلاو ,ةيافكلا : ةلأسم

 :رظنيو ء5١ص :عماوجلا عمج  .«ةُريغ وأ مكُحلل ٌفّرعم هنإ ثيح نم هب َقّلعّتلل هيل | مكحلا 5

 .96"5 ص :فيراعتلا

 «مكحلل فررعم هنإ ثيح نم» :هلوقو «هب مكحلا قّلعتل يأ (هب قّلعتلل» :فيرعتلا يف هلوقف

 لب (ةلزتعملا لوقت امك) ةيتاذ ٍةفصل وأ هتاذب كلذل ًابجوم هنوك هنم دارملا سيل هنأ ىلإ ةراشإ

 .ةنسلا لهأ نم نيرثكألا بهذم وه امك د م رم

 .9/“ -١/17ج :عطاسلا بكوكلا حرش 0 :ىفصتسملا :رظني

 :لوصولا ةياغ لالا /١ج : يدمآلل ماكحإلا فرت فرخ فيراعتب ببّسلا فّرَعو

 .١15١ص :دمحأ مامإلا بهذمل لخدملا «1١ص

 )١( :لوصولا ةياغ «١/7١٠ج :علاطلا ردبلا «١/77١ج :يدمآلل ماكحإلا :رظني ص2٠7

 :لوحفلا داشرإ 554

 ٌرْمخت اهنأل ٌةّصاخ ِبّنِعلا ريصع نم ٌركسأ ام ١ :ةغللا يف رمخلا لصأو ءرمخلا يف يأ ()

 .اهُحيِر َرّيكَتو تّرَمَتخاو تكّردأ ىَّنح تَكرُت اهّنأل وأ ُهُرُنَستو لقعلا

 /4ج (رَمَح) ةدام :برعلا ناسل :رظني .هاَطَع يأ لقعلا َرَماخ ركسُم لكل مسا : يهوأ -

 (رمخلا) ةدام :طيحملا سوماقلا .147 /١ج (رامخلا) ةدام :رينملا حابصملا 0

 . 590 ص

 ًاضيأ يهو «ٌحَصتساو هيَّلِع نم ُنالف ّحَص دقو ءضرملا باهذو مقّسلا فالخ :ةغل ةّحّصلا ()
 (حَحَص) ةدام :برعلا ناسل 27581 /7ج :ةغللا سيياقم مجعم :رظني .بيع لك نم ةءاربلا

 .ة0ا//5ج

 أزجأو ءهماقم ماق اذك نع اذك ىزجأو ء«ىفك ىنعمب يزجي ءيشلا أزجأ نم :ّةغل ءازجإلاو

 ةدام :طيحملا سوماقلا :رظني .هب تيفتكا ءيشلاب تأزتجاو ءهنع ىنغأو ىفك ءيَّشلا

 | .510١ص (ءازجلا)

 دّبعتلا ءازجإ يف ةيافكلا :وهف روهشملا ىلع ًاحالطصا (تادابعلا) يف ءازجإلا فيرعت امأو
 ٌّجح لوانتيل 0 مأ ٍدّبعتملا نم لعفلا ناك ءاوس هيف ًايفاك لعفلا نوك يأ .(بلطلا يأ)
 ./١/5ج :عطاسلا بكوكلا حرش .(دعقملا ضيرملا)» بوضعملا نع بئانلا
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 . "”ٌحَصو ىَفَك دقف ٌئِزِجُم اذه :ًالثم َليِق اذإف

 ب ودنَملاو بجاؤلاب ٌصاخ ٌءاَزجإلا]

 لمعت ال ليقول "'ِبدّنلاو ٍضرَملا َنيِب َنيِب ِءاَّرجإلا ٍلاّمعَتسا يف ٌقرَق الو

 روهشملا وهو نيمّلكتملا حالطصا يف  دوقعلا يف وأ ةدابعلا يف تناك ءاوس  ةَحّصلا امأو

 ىنعمو «هُتَفلاخمو عرّشلا ٌةقفاوم :امه ناهجولا و .َعِرَّشلا ِنيهِجّولا يِذ ٍلعِفلا ُهَقَفاوم يهف
 ءاتنال هَل ًاقِلاحم ٌةَراتو ًاعرَش هيف ُربَعُي ام هعامجتسال ٍعّشلل ًاَِفاوُم ات عَ د لعفلا نأ : كلذ

 عرَشلل ًاَقِفاوُم الإ ْعَمَي ال ام فالخب «عيبلاك ًادقع وأ «موّصلاو ةالّصلاك ناك ًةدابع ءكلذ

 هل ةفلاخم تعقو ول ذإ َعِرَّشلل هتقفاوم وهو ٌدحاو ٌهجو الإ اهل سيلف :ىلاعت هللا ٍةَفِرعَمك

 وه ىّمَسُي الف ةَححصلا ىّقَسُم نم تسيل عرّشلا ُهتقفاوم نإف ةقرعم ال ًالهجت ٌعقاولا ناكل

 قاله /١ج :ماكحإلا «0ه8ص :دشر نبال هقفلا لوصأ يف يرورضلا رطب ءانيحم

 حرش 2376 /7ج :ريرحتلا ريسيت 23١5 /١ج :علاطلا ردبلا «١/59ج :عماسملا فينشت

 .155 :لخدملا ء.5١ص :لوصولا ةياغ الد 75 /١ج :عطاسلا بكوكلا

 دوقع يف َةََحّصلا نيبو تادابعلا يف ةححّصلا نيب اوقرف دقف ءاهقفلا حالطصا يف ةَّحّصلا امأو

 ةالّصلاك .ٍءاَضَقلل ًاطِقسم لعفلا ْنوُك نع ٌةرابع :تادابعلا يف ةَحّصلا أ :اولاقف تالماعملا
 .اهئاضقب كالكلا طم كالذع قو اذإف اهعناوم ءافتنا عم اهناكرأو اهطورشب ٍةَعِقاولا

 اَعرَش هيلع ٍةَبوُلطَملا ِهِتاَرَمَث ٍبّنَرَتل ًاَببَس ٍدَقَعلا نوك :تالماعملا دوقع يف ةَّحّصلاو - ب
 :رارسألا فشك 2045/1ج : جاهبإلا ١/5 /١ج :يدمآلل ماكحإلا :رظني .كلملل عيبلاك

 /١ج :رينملا حابصملا «.١/519ج :عماسملا فينشت «54١ص :عماوجلا عمج ؛,*94/1ج

 ؛«5١ص :لوصولا ةياغ .177ص :تافيرعتلا 0770 775 /7؟ج :ريرحتلا ريسيت .””"*

 .154 :لخدملا «558 /١ج :رينملا بكوكلا حرش

 امك ؛ءامسألاو تاحلطصملا يف فالتخالل ٌمجار «ٌىِظفَل فالخ نيقيرّقلا نيب ٌفالخلا و

 اضيأ مهنمو ١/21975ج :ماكحإلا يف يدمآلا مامإلا مهنم ءاملعلا نم ٍدِحاو ٌريغ كلذ نيب

 .155 :لخدملا :رظنيو «١/717ج :جاهبإلا يف يكبسلا نيدلا يقت مامإلا

 ءازجإلا ١: :نيهجَو نم ءءازجإلاو ةَحَّصلا نيب ٌقرَق كانه لب هقالطإ ىلع سيل مالكلا اذه
 .تالماعملاو تادابعلل ًافصو نوكت َةََحّصلا امنيب «تادابعلل ًافصو الإ 0 ال

 دفف ءازجإلا امأ ءَنيّيلوصألا قافّتاب بودنمو بجاو نم بولطم ّلك يف نوكت ةَحّصلا :
 3/11 جاهنإلا ظني دلك نتآلا'ليصفلا نلغ ال نأ ما

 ١//1. :عطاسلا بكوكلا حرش ٠١7/١« :علاطلا ردبلا ءالا7 /١ج :عماسملا فينشت ١«

 - ءازجإلا نأ نم ءءاهقفلاو نييلوصألا نم ءاملعلا روهمج دنع روهشملا لوقلا وه اذهو (؟)



 د < دوق ٌداَسْفلاو ٌناَلطُيلا

 .بجاَّولا يف الإ ُءاَّرِجإلا

 ©7(يحاَضألا نم ئِزِجُت ال عَبرأ تيدخ ِبدَتلا يف نيل نليلد

 .بوُدنَملا يف ءاّرجإلا ٌعِراَّشلا َلَمعَتساَف 0 او يع ةيجضألا نأ ٌموُلَعَمو

 [داَسِفلاَو ٌُنالطُبلا]

 7 ”ندلطنلا ىف لَوقَل كلذكو

 ىلإ اهزواجتي الو «ةبودنملاو ةبجاولا ةدابعلاب يأ ٍبودنُمو ٍبجاَو نم بولطملاب ٌصَّتخي
 وهو مذا نكد ان اهتم هذا عي توالكنلا قلع ما مقالا "قاولطإ ىلع ىلدبج ا دقؤ نقلا

 دنع ٌةبودنم يهو «ةيحضألا يف ًءازجإلا َلِمعّتساف «يحاضألا نم ئزجت ال عبرأ» :هلوق

 :عماسملا فينشت ءالا /١ج :جاهبإلا :رظني .ةلبانحلاو ةيعفاشلاو ةيكلاملا ءاهقفلا روهمج

 :عطاسلا بكوكلا حرش 775 /7ج :ريرحتلا ريسيت 1١01//١ج :علاطلا ردبلا ءالا /١ج

 .177<ص :لخدملا ,8/1ج

 ةدابعلا يف ُلاقُي الف «بودنملا ىلإ ُهُرَواِجَتَي ال طّقَق بجاولاب ٌصّتخَي ءازجإلا نإ : ليقو
 215 :عماوجلا عمج ءالا /١ج :جاهبإلا :رظني .ٍةئِزجُم ٌريغ وأ ٌةَئِرِجُم اهنإ اهيلإ بودنملا

 .١4ص :لومأملا ةياغ «١/7١1ج :علاطلا ردبلا الا /١ج :عماسملا فينشت

 .(أ/4ق) :ةيادبو (ب /”ق) :ةياهن (#)

00) 

(00 

(0 

 يف دواد وبأو «(18677) مقرب هيَ بزاع نب ءاربلا ثيدح ءهدنسم يف دمحأ هجرخأ

 «هننس يف يذمرتلاو )58٠7( مقرب ءاياحضلا نم هركي ام باب ءاياحضلا باتك لوأ ءهننس

 نسح ثيدح اذه» :لاقو )١591( مقرب «يحاضألا نم زوجي الام باب ,يحاضألا باتك

 دنع ثيدحلا اذه ىلع لمعلاو .ءاربلا نع زوريف نب ديبع ثيدح نماللإ هفرعن ال حيحص

 يف نوكت يتلا بويعلا ركذ باب «كسانملا باتك .هحيحص يف ةميزخ نباو .«ملعلا لهأ

 . ًاعوفرم هنا 5 ءاربلا نع مهلكو «(7415) مقر .ئزجت الف ماعنألا

 «ةيفنحلا نم فسوي يبأو ةلبانحلاو ةيعفاشلاو ةيكلاملا ءاهقفلا روهمج بهذم اذهو

 :يناودلا هكاوفلا :رظني .اهعاطتسا نَم ىلع هللا لوسر نع ٌةدّكؤم ةنس مهدنع ةيحضألاف

 نبا مامإلل لبنح نبا هقف يف يفاكلا 2088 /7ج :ينيبرشلا بيطخلل عانقإلا ,7//١ج

 لهأ نم نيميقملا ىلع ”ةبجاو ًةيحضألا نأ ىلإ ةيفنحلا بهذو 417١ /١ج :يسدقملا ةمادق

 . 8١ /7”ج :يدنقرمسلا مامإلل ءاهقفلا ةفحت :رظني .يداوبلاو ىرقلاو راصمألا

 ٌناطيشلا َيّمّسو ءديكُح ظوُقُّسو ُهُباَمَدو ِءيَّشلا ُداسَق وهو َلطَب ُرَدصَم :َةَعُل نالطُبلا
 _ ةدام رظني .هيلع َلَّوَعَم الو ءهل َعوجرم الف هنم ِءيَش لكو «هلاعفأل ةقيقح ال هنأل ؛ لطابلاب



 ٍلوُصألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصْؤلا ٌجاَهنِم ا

 ةيخلا كلذ ىف فلاحتو .' : ”ٍدِجاَو َىَنعَمِب اَهَنَأ :ءاّرجإلا مَّدَعَو ."' ”داَسُملاَو

 ع

 لا ل ا

 ةدام :رينملا حابصملا ؛١١05/1ج :برعلا ناسل ١/27598ج :ةغللا سيياقم مجعم :(لطَب) 0

 .17494١ص :طيحملا سوماقلا 25١ /١ج (لطب)

 نافل 00 ا ا :ةَعَل ُداَسَقلا )١(

 ةدابعلل ا ام .عرَّشلا نم ا يذ لعبلا لاكش : امهو ةكفلا د ِض 000-00

 ةروص ىلع اعقو اذإ لطابو ريمان يي دععو :ةلطانتق ٌةدساف ٌةالص : ًالثم لوقتف «ةلماعملاو

 :تاللماعملا دوقع يفو ءءاضقلا "اهط اقشإ مدع :ةدابعلا يف نالطبلا :وأ .عرشلل ةفلاخم

 ةضور 21547 - 1١47 /١ج :لوصحملا ءالا 70ص :ىفصتسملا :رظني .اهراثآ بترت مدع

 /١ج :عماسملا فينشت ١/258ج :جاهبإلا 23570 /١ج :رصتخملا نايب ؛088ص :رظانلا

 بكوكلا حرش «١/1١1ج :علاطلا ردبلا 7١-2308 5/7ج :ريبحتلاو ريرقتلا ءال”“

 ١. 5ص :لوصولا ةياغ ءال١/8ج :عطاسلا

 ناظفل داسفلاو نالطبلا :اولاقف «ةلبانحلاو ةيعفاشلاو ةيكلاملا نم روهمجلا هيلإ بهذ ام اذه (؟)
 رظني .لطابو ٌحيحص :لاقي امك «ٌدسافو ٌحيحص :لاقيف هدحاو ىنعم نع نارّبعي نافدارتم

 0 ريبحتلاو ريرقتلا 3270 /1ج :رصتخملا نايب .ةمص :هقفلا لوصأ يف يرورضلا

 الا" /١ج :عماسملا فينشت «كق ١ص :عماوجلا عمج عمج 2تق/1ج :جاهبولا للك

 0 5 ل 0 د ا ةضور ٠« 3 عضال

 ؛تالماعملا يقاب نود ًةصاخ حاكنلا دقع يفو :«تادابعلا يف نالطبلا فداري ٌداسفلا نأ

 نم نكرر وأ «ًالثم ةالّصلل ةراهّطلاك اهطورش نم ظطرش اهنم َفّلخت اذإ مهدنع ةدابعلاف

 ظرش هنع فّلخت اذإ ًاضيأ حاكنلا دقعو ءروهمجلا دنع وه امك ٌةلطابو ٌةدساف يهف اهناكرأ

 ٍتوبثك ماكحألا ضعب هل اوتبثأ مهنأ الإ «لطابو ٌدساف وهف دوهشلا دقفك َةَحّصلا طورش نم

 ثبثت امم ماكحألا هذه نإف ٠ .ِلَقَعْلا ِة ٍةهبُش ٍقّقحتل َّدَحلا طوقسو ةَّدِعلا بوجوو ِبَسّنلا

 «رئاصبلا نويع زمغ : لكي هنالب عملا نفي لطانلاو دسافلا نيب اوقّرف مهنكلو «تاهبشلاب

 يف زجوملا «7757/7ج :ريرحتلا ريسيت :رظنيو 25794 /7”ج :يومحلا يفنحلا دمحأ خيشلل

 .7١١"ص :هقفلا لوصأ

 هناكرأ عمجتسا ام :يأ ؛ًاعيمج هفصوو هلصأب ًاعورشم ناك ام :وه ةيفنحلا دنع حيحّصلا (©)

 أمامت حيحّصلا ضيقن لطابلا اولعج مث «٠ «حيحصلا عيبلاك ًاعرش ًاربتعم نوكي ثيحب هطئارشو

 - عيبك ناك ام :لطابلا نأ وأ .هفصوب الو هلصأب ال ًاعورشم نكي مل ام : هنأب هوفّرع ثيح



 آ 1 ٌداَسَملاَو ٌناَلطَبلا ا

 ٍنوُدِب ةالّصلا يف امك ُناَلْطُبلا َرهَف ِهِنَعِل ٍءيَش نَع ْيَهَّنلا ناك نإ» :اولاقو
 لاس اس مم ]ل

 يف امك ُداَسَملا َوُهَف ِهِفِصَوِل ناك لب ِهِنيَعِل ْيِهّنلا ِنَْي مل نإو «ناكرألاَو طرَّشلا

 يِحاَضألا موُحْلِب ٍساَّنلل ىَلاعَت هللا ةَئايِض نَع ِهِموّصِب ٍضارعإلل ٍرحّنلا موي موَص
 . 7031هيف اهَعّرَش يتلا )5001١( . سعسعدو

 يف يأ دقعلا لصأ يف ُعقاولا للخلاف لِقعَي ال يذلا ٍيِبّصلاو نونجملا عيب ب وأ ءمّدلاو ِةَئيَملا -

 و .ًالطاب دقعلا لعجي هيلع دوقعملا وأ نيدقاعلا وأ ةغيّصلا  دقعلا ناكرأ وهو ٍهِساسُأ

 ام :دقعلا فصوب دارملا و .هفصوب عورشم ريغ هلصأب ًاعورشم ناك ام :وه مهدنع دسافلا

 «نمثلا يف ةلاهجلا وأ ءدقعلا ىضتقمل فلاخملا طرّشلاك ّلَحَملاو نكُرلا نع ًاجراخ ناك
 ةنإف ايلا هفضو ىلع ادتشنلا عيبلاك «هيسابناو:ةلضأ نس تسيلوبدقعلل ةعبأث هني نيف
 ًالام ناك نأب  ِهَّلَحَم ةيعورشم يف الو «هنكر يف َللخ الو عيب هنإ ثيح نم هلصأب عورشم
 ًادساف ناكف «لباقم ريغ يف ةدايز هنأل؛ لضفلا وهو ءهفصوب عورشم ريغ هنكلو - ًامّوقتم

 .عيبلا ّحَص ةدايزلا كلت تَمِذُح ول نكلو «ةعورشم ريغ يهو ؛«ةدايزلا هتمزالمل ًالطاب ال
 نويع زمغ 7717 - 775/7ج ريرحتلا ريسيت 781 -57174/1ج :رارسألا فشك :رظني

 يمالسإلا هقفلا لوصأ ءركفلا راد «44/0ج :نيدباع نبا ةيشاح 479 /”ج :رئاصبلا

0 

 االال /١ج :رارسألا فشك «توريب  ةفرعملا راد .47 -١/١٠8ج :يسخرسلا لوصأ :رظني )١(

 ."80 -١/371/5ج :ريرحتلا ريسيت 741 -

 يف هنع ٌئهنملا» :لاقف ةلأسملا هذه يف ةيفنحلا ةداسلا َبهذم هك ٌيئسْحِرَّسلا مامإلا حّضو (؟)

 اذهو (وريَغِل ٌحيِبَق وه ام :هنم ٌمسِق و هِنيَعِل ٌحيِبَق وه ام : د :نامسق حبقلا ةفص

 نعمل حيبق وه ام :هنم جونو ُهَرَواَج ئنعمل حيبق وه ام :هنم ٌعون :نيعون عونتي مسقلا
 ًاعرش ةوهّشلا ءاضتقا نم دوصقملاف :ةطاوللا لعف لّوألا مسقلا ةلثمأ نمف ءًافصَو هب لصتا
 ُعبَب :دوقعلا نم ُهُريِظَنو ًاعرش ًاحيبق ناكف ًالصأ هل َّلَحَمِب سيل ّلحملا اذهو ءلسّنلا وه
 جيت: هنإن ةجألا قف قوطبلا يتامو لوعتلا تالضأ يفااب اكواد نيياضكلاو يتالكلا

 «هب ٍلاملا  هتيمنتل - ءاّمنيسال ٌعورشم وهو ءاعرش ِلاملاب ٍلاملا ُةلدابم : : َعيبلا َّنأل ؛ ًاعرش

 ريغب ةالصلا كلذكو ءّاعرش عيبلل ًالَحَم نُكَي ملف «هيف َةّيلاَم ال ِمِجَّرلاو ٍبلّصلا يف ُءاملاو

 ْثَدَحلا نع ًارهاط يّلصملا نوك ىلع ةالصلا ءادأل ةيلهألا رصق عرشلا نأل ؛ةلطاب ةراهطلا
 لك ناكف ةيلحملا مادعنا قوف ةيلهألا مادعناو «ةراهطلا ةفص معلا ةيلهألا مدعنتف ٍةبانجلاو

 ؛ ًالصأ عورشم ريغ هنأ : ّيهنملا نم ٍعوّنلا اذه ُمكُحو «قيرطلا اذهب ًاعرش ًاحيبق امهنم دحاو
 ما هع

 - ٌريِغ هنأ هب ْمّلعُيَف كلذل َرّْوَصَت لا ةلسملاو:ةنلعلا نونو «ةمكح نع ولخي ال عورشملا نأل



 م هي وم مىتاإد - ٍإ 1

 ٍلوص ملِع ع ٍدِصاَمَم ىلإ ٍلوصولا ٌحاَهنِم 5 فذ 5

000 

 . '"7ةلفل َكلَذ ىف ُفالْخلاو يل و“ ع

 ٍلجَرلا ٌءطَو هل رواجم ىنعمل حيبقلا يأ - :لاعفألا نم يناثلا عونلا نايبو .ًالصأ عورشم

 ٌلامعتساو .ىذألا ٍلامعتسا ىنعمل نكلو هنع ٌيهنم مارح هنإف ضيحلا ةلاح يف هّتجوز

 عضوم ئوس اميف اهب عتمتسي نأ هل زاج اذهلو ءًافصو هب لصتم ريغ ِءطولل ٌرواجم ىذألا

 ةفينح يبأ لوق يفو «ىذألا ٌلامعتسا ُهّلعف 0

 ٍلامعتسا يف َعوقولا ُنَمأي ال هّنأل؛ ًاطايتحا ُهّيحت ام بنتجيو ٍرّرئملا ٌقوف اهب عتمتسي هلك

 دوقعلا نم عونلا اذه ٌريظَنو «ىذألا عضوم نِم ٍببرَقلا عضوملا يف اهب ٌعَتمتسا اذإ كل

 ةعمجلا ىلإ يعّسلا نع لاغتشالا نم هيف امل؟ هنع ٌئئهنم نإ عادلا تفو عيبلا تادابعلاو

 ضرألا يف ةالصلاو ءًافِصَو هب ّلِصَتي الو عيبلا رواجي كلذو « يعّسلا ُموُرَل َنيعَت امدعب هريغب

 ريغ ًاعّمج ةالّصلا لعفل ٌرواجم كلذو ءِهِسْمَنب ٍريغلا ِكلِم م ٍلْغَش ىنعمل اهنع يهنم ةبوصغملا

 ًاحيحص نوكي هنأ : عوّنلا اذه ٌمكحمو ؛هريغ يف ئنعمل ِهَحبُ نأ اَنفَرَعَك ؛ًاَفصَو هب لِصنُم

 نكي مل عيبلاو ةالصلا ىوس رتآ لعف رابتعاب ناك امل حبلا نأ ِلبِق نِم 0

 ةبسنلاب ريغلا كلم لغش يف ًايصاع نوكي هنأ الإ .ًافصو الو ًالصأ ال عورشملا يف

 يف ءطولا يأ  ىذألا لامعتساب مارحلل 0 ًايصاعو «ةبوصغملا ضرألا يف ة م

 ُتْبثَيو ءضيحلا ٍةلاح يف اهايإ يناثلا ٍءطَوِب لوألا ٍجوّرلل َلِحلا ٌتْيني :انلق اذهلو - ضيحلا

 هُريظنف  ًافصَو وب ّلَصَّنا نعمل حيبقلا وه و  ثلاثلا عوّنلا امأو .ًاضيأ ءىطاولا ٌناصحإ هب
 طرش يه يتلا ٍةاواسملا ٌماَدِعِنا :وهو ًافصو عيبلاب ّلَصَنا ئنعمل ٌحيبق هنإف ابّرلا دوقُعلا نم

 موص نع يهنلا : تادابعلا نم ُهُريِظَنو ءاعرش - ةيوبّرلا يأ - لاومألا هذه يف عيبلا ٍزاوَج

 :وهو ًافصو ءادألا ُلَحَم وه يذّلا ٍتقولاب َّلَصّنا ئنعمل ٌحيبق هنإف قيرشتلا مايأو ديعلا موي

 دوقعلا نم عوّنلا اذه نم نوكي اميف اوفلتخاو» :لاق مث «ٍةَفايض ٌمويو ٍديع موي هّنأ
 اعورشم عورشملا ريرقت اهيف يهّنلا ٍقَلَطُم ٌبَجوم :هللا مهمحر انؤاملع لاق «تادابعلاو

 -١1/٠4ج :يسخرسلا لوصأ .«ليلدب الإ  ًالطاب ال  ًادساف اَهَرَشاِب اذإ ِدبَعلا ءادأ َلْعَجو

 يف ةيلوصألا دعاوقلا يف فالتخالا رثأ «5١٠//7ج :قئارلارحبلا ءريسي فرصتب 7

 ٠١" عة : يظفللا فالخلا ءا”ث٠6 5” ١ص :نخلا ىفطصم .د :ءاهقفلا فالتخا

 حرش ١/8١23ج :علاطلا ردبلا .1588ص :يناجنزلل لوصألا ىلع عورفلا جيرخت :رظني

 نيش ١/١١ج :يظفللا فالخلا ء5١ص :لوصولا ةياغ ء/5/1ج : عطاسلا بكوكلا

 - يكبسلا مك فّئصملا تافو» : ٠ ١/8١ج : علاطلا ردبلا يف نك يلحملا مامإلا لاق

 ىذ ةقلافيم نأ : ةلماتذ] «بجاولاو ضرفلا يف لاق امك ٌيظفل ٌفالخلاو :لوقي نأ

 - ىَمَسُت امك هِفصول وأ ؟ًاداسف ىَّمَسُت له ًانالطُب ىّمَسُت امك ِهِلِصأل هنع يمّنلاب عرّشلل نيهجولا



 اَوَألا

 8ع

(00 

(0 

8 
 اع اق
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 كلم

 َلَخَد ام ضعَب لعِف نَع ةَراَبِع :َوُهَق ٍةالّصلا ِنْأَش يف َناَك نإ ُءاَدَألا :ٌةلأسَم
 ِثيِدَحل ؛ةَلِماَك ًةَعكَر ٌروُكَذَملا ضعَبلا َنوُكَي ْنأ طرَشب "'وجورُح َلِبَق ُهّيق

 :رظنيو ««معن :اندنعو «ال  ةفينح ابأ مامإلا دصقي  هدنعف ؟ ًانالطُي ىّمَسُت له ًاداسف

 .58١ص :لوصألا ىلع عورفلا جيرخت

 /١ج :ةغللا سيياقم مجعم :يف (َيَدَأ) ةدام رظني .ميلستلاو ءاضقلاو لاصيإلا :ٌةغل ءادألا

 :ُةَيِدأَت هاَذَأ) : 84 07 /”ا/ج :سورعلا جات يف ءاج .54 01 /ا/ج : سورعلا جات 4
 نأ :ىلاعت هلْوَق هنمو ميلستلا ىنعمب يتأيو «ءادألا ٌمسالاو ُهاَضَق :ةَيِدَأَت هيد ىّذأو ُهَلَصْوَأ

 مكَرَمَأ ام ىلإ اوُدأ ىَنْعَملاو «ليئارْسإ ينَب ّيلإ اومُّنَس يأ ١8[ :ناخدلا] مّن داَبع َكِإ اد
 .1مكل ٌريِذَن يّنِإف هللا دابع اي هب هللا
 ًاعرش هل ٍرّدَُملا هتقو يف َلِجُف ام أ :اهنم تافيرعت ةدع ًاحالطصا ءادألا فيرعت يف ءاملعلل

 «ةتّقؤملا لفاونلاو تابجولا لمشي «َلِجُقف ام» :مهلوقف .نييلوصألا فيرعت وهو .ًالّوأ
 هنأل ًاضيأ ءاضقلا نعو ؛ةقلطملا لفاونلاك هل تقو ال امع زارتحا هل ٍرّدَقُملا هتقو» :مهلوقو

 اهل ردقملا اهتقو يف ةدسافلا ةالصلا نع زارتحا «ًاعرش» :مهلوقو .ءادألا تقو دعب لحق ام

 نع زارتحا «ًالّوأ» :مهلوقو «ةدابعلل حيحصلا ءادألا فيرعتلا يف ذ ءادألاب دوصقملاف ًالوأ

 نباو «يواضيبلاو «بجاحلا نبا :ةمئألا نم فيرعتلا اذهب هفّرع نُمِمو «ةدابعلل ةداعإلا

 يفنحلا مامهلا نباو يكملا ناواق نباو يلبنحلا ماحللا نباو «يناهفصألاو «يكلاملا يزج

 يلبنحلا ناردب نباو «يلبنحلا راجنلا نباو «هاشداب ريمأب فورعملا هحراشو «ريرحتلا ىف

 ا :رظني .ةيفنحلا نم هحراشو توبغلا مّلسم بحاصو

 ريسيت «7١1ص :تاقيقحتلا ؛594ص :ماحللا نبال هقفلا لوصأ يف رصتخملا .08١4ص

 «5٠١ص :عماوجلا عمج يف ُئكبُسلا ُمامإلا هفّعض فيرعتلا اذهو ؛١/١17 :تومحرلا

 ١. "ص :لوصولا ةياغ يف يراصنألا ايركز خيشلاو

 جاتلا مامإلا هب ذخأو ءءاهقفلا فيرعت اذهو .ِهِجوُرُخ َلِبَق ُهّتقو َلَخَد ام ضعَب َلعِف - ؟

 ه١ص :عماهلا ثيغلا يف يقارعلا مامإلا فّعض دقو .١5١ص :عماوجلا عمج يف يكبسلا

 0 «نويلوصألا هربتعي مل ضعبلا لعف نم هربتعا يذلا اذهو» :لاقف .فيرعتلا اذه

 ةَيَقِب ةيقب رظني و .(«لوصألا لهأ حلطصم يف كلذ يغبني ناك امو «ًءاهقفلا كلذ يف ُفّنصملا

 .6 ١ص و همالك



 َ ملِع ج لص ىلإ ٍلوصولا َجاَهَنِب و 0 5 لوضصالا دِصاَمَم ىلإ ١ ٌءاَهنم ٌ 2 39 رع ريتا ع 1

 اوف نكت هلق يونا ةزدأ ةقف ةةلضلا وو ةظكو ةردأ وعد: نيكصتخلا 68
 َلَخَد اَم َّلُك لعِف نع ٌةَراَبِع رهف موّصلا ٍنأَش يف ُءاَدَألا َناَك نِإَو .'"”ةَعكَر نودب

 . "”ةالّصلا فالخب صعبت ال ٌموّصلا نأ ؛هِجوُرُخ َلبَق ُهقَو
 (*![ءاَضقلا]

 سم علا م مس .٠ هس خلال ل وب د عدا م اما( 0) 077 000
 هيو ضعُب جرخ ام ٍلعف نع ةَراَبِع وهف اموَص ناك نإف ًعاضقلا امأو

 )١( مقر «ةعكر ةالصلا نم كردأ نم باب «ةالصلا باتك :هحيحص يف يراخبلا هجرخأ )000(

 دقف ةالصلا نم ةعكر كردأ نم باب «ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك :هحيحص يف ملسمو

 ًاعوفرم هَ ةريره يبأ نع (501) مقر «ةالصلا كلت كردأ .

 جورخ لبق ةالصلا نم ةعكرب ىتأ اذإ فّلكملا َّنأ نم ءاهقفلا روهمج هيلإ بهذ ام اذهو (؟)
 تقولا يف اهنم تابجاولا لوأ عاقيإب ٌةالصلا كّردُت :ةيفنحلا لاقو ءاهكردأ دقف اهتقو

 .رجفلا ةالص ريغ يف كلذو «ةالصلل ًاكِردُم نوكي تقولا يف اهكاردإب نإف مارحإلا ةريبكتك
 ةضور ١7١2ص :يرهزألا يبآلا حلاص خيشلل يناوريقلا ةلاسر حرش ينادلا رمثلا :رظني

 .1948/7ج :ريرحتلا ريسيت 21687 /١ج :يوونلا مامإلل نيبلاطلا

 ةيشاح «17١ص :لوصولا ةياغ .١/8١1ج :علاطلا ردبلا ء.١0ص :عماهلا ثيغلا :رظني ()

 .1//١17ج :يلحملا حرش ىلع ينانبلا

 َىِضْفْلاظ :ىلاعت هلوقك ءمكحلا يف ّلْصَملا :اهنم ٍناعم ٍةَّدِع ىلع ٍِةَعلْلا يف ُءاَضَقلا ُقَلطُي (5)

 :ىلاعت هلوقك هريِدْقّتلاو عْنّصلا ىّتْغمبو «مهنْيَب مُكُحلا لِصُفل يأ ١5[ :ىروشلا] 4ْخُهَتَْ
 َنُهَقْلَخ مّكْخَأَو ٌنُهَرَّدِقو َنُهَقَلَخ يأ ١7١[ :تلّصف] 4ِنِرَموَي ىف ٍتاومَس َعْبَس َنَهَصَتَن#

 يأ [5 :ءارسإلا] هي ّلإ أوبن الأ َكّْيَر ىَصقَو» :ىلاعت هلوقك ءرْمألاو مْنَحلا ىتْعمبو
 هلوقك :ءاَدأْلا ىتْعمبو ءاَهنِم ٌتْعَرَف يأ يتّجاَح ٌتيَضَك :لوقت «ْغاَرَّقلا ىتْعميو ءرَمَأو ِمّتَح

 هيلإ هاَّذَأ اذإ ِهّنْيَد ُنالف ىَضَق :هنمو ٠٠١[. :ةرقبلا] «ُْككيَم رُسْيَصَح اًدِاَفا» : ىلاعت

 /5١ج :(يضق) ةدام :برعلا ناسل :رظني .ُهّمّتَأ :يأ ُهَرَطَو ىَضَق :هنمو :ماّمتإلا ىّتْعمبو
 :رينملا حابصملا يف ءاج .81 - 71١ /89ج :(َيضق) ةدام :سورعلا جات «188- 5

 قرد دودحملا اهتقو جراخ لَعفُت يتلا ٍةَدابعلا يف ًءاضقلا ٌءاملعلا لمعتساو» : 07/7ج

 ِزِبمَّتلل ٌحالطصا هّلكل ءيوَمْللا عضولل ٌفِلاَخُم وهو ءٍِدوُدَحَملا ٍتقولا يف تلِعُق اذإ َءاَدألاو

 ...(«نيتقولا نيب

 :رظني .ًاعرش نّيعملا اهِتقَو ٍجوُرُ َدعَب ٍةدابعلا ٌلعِف :وهف حالطصالا يف ءاضقلا فيرعت امأو (5)
 فور 5ص :يونسإلل يواضيبلا جاهنم حرش لوسلا ةياهن «١4ص :لوصولا بيرقت
 , * ىرخأ تافيرعت كانهو 217١ /١ج :تومحرلا حتاوف «1775ص :لخدملا ١/58ج :رظانلا



 ه0 ٌماَضَقلا

 وأ ءَكِيَذَك ًاَناَفِو ِهِتِقَو َلُك جر ام لعِف نَع ٌةَراَبِع َوُهَم ًةالَص َناَك نإَو «ًاَناَقِو
 ا هم افرك د اوايماع خي“ حام ل ف قو 2. شو و 6: قل راما قا
 ام ذَحْوُي اَمُك ةَلِماَك ًةَعكَر ْعَسَي ال يِقاَبلا ُضعَبلا َنوُكَي نأ ٍطرَشب ِهِتَقَو ٌضعَب

 . ءاَدألا يف َمَّدَقَ
 نيب الو ءًالفَت وأ ًاَضرُف َنوُكَي نأ َنبَب يِضقَملا ىف ٌقرُف الو» :2'"ئامّلُعلا َلاَق نو تعا مارش طل تا حو 5 1-- 1 02

 0 0 وبا 2 قا كاي زنا ل را ونا فقرا
 '" مِئاّنلاك ِكرَّئلا يف ًاَروذعَم ُهْبِحاَص نوكَي نأ َنيَب الو ًةالّصوأ اًموَص نوكي نأ

 5 3 ل َّ
 .(ًءاَضق ىَمَسُي كلذ لكَ «اِرذُع الب هَل ِكِراَّئلاك روُذعَم َريَغوُأ ا

 ”27١ ص :تاقيقحتلا «.15٠ص :عماوجلا عمج .١/189ج :رصتخملا نايب :يف رظنت

 .751/1ج :رينملا بكوكلا حرش .7١ص :لوصولا ةياغ «.04ص :ماحللا نبال رصتخملا

 )١( :لوصحملا «الا/ - ١7ص :ىفصتسملا :رظني .نييلوصألا روهمج لوق وهو ج١/١44 -

  »5:جاهبإلا عم جاهنملا .«60ص :رظانلا ةضور ج١/  257-5١:عماهلا ثيغلا

 :علاطلا ردبلا .09ص :هقفلا لوصأ يف رصتخملا «١/110ج :رصتخملا نايب «5 5ص

 ج١/ ٠٠١ :عطاسلا بكوكلا حرش ج١/ 8١- 48١بكوكلا حرش ؛«7١ص :لوصولا ةياغ

 ج :رينملا ١//51.

 نع مُكُدَحأ َدَقَر اذإ) :هلوقل ءاهئاضقب ااطق هنكا .همون ءانثأ روذعم وهف «ةالصلا نع يأ (؟)

 : ملسم هجرخأ .«يركذل ًالّصلا ٍمِقَأ :ُلوُقي هب هللا َّنِإَف اَهَرَكَذ اذإ اَهَّلَصُيلَك اًهَنَع َلَمَع وأ ٍةالَّصلا
 ا مقر ةتئافلا ةالصلا ءاضق باب «دجاسملا باتك

 وأ ضيحلا وهو يعرشلا عناملا دوجول ؛هكرتب ةرومأم يهف موصلا ءاضقل ةبسنلاب يأ (9)

 قف ءءاضق كلذ ايلعف ىكستو ةةمئانع تاكو اهءاج نإ هئاضقن ضي ةزومامو «نئافثلا

 يضقت الو موصلا يضقت ضئاحلا لاب ام :تلئس امدنع ا#ُب ةشئاع ةديسلا تلاق

 هجرخأ .«ةالّصلا ٍءاضقب ُرَمْوْن الو موّصلا ٍءاضقب ٌرَمؤنف كلذ اًمْبِيِصي ناك» :تلاقف؟ةالصلا

 «ةالصلا نود ضئاحلا ىلع موصلا ءاضق بوجو باب «ضيحلا باتك :هحيحص يف ملسم

 , 7 ه) مقر

 ٌعَمِجَأ هيلع ْقَمَّتم دم مكحلا اذه» :7557/5ج : ملسم حيحص حرش يف يووتلا مامإلا لاق -

 ءٍلاحلا يف ُموّصلا الو ٌةالَّصلا امهيلع ٌبجت ال َءاسّفْنلاو ٌضئاحلا َّنأ ىلع َنوملسملا

 ًءاضق امهيلع بجي هَّنأ ىلع اوعّمجأو ءالَّصلا ٌءاضق اًمهيلع ُبِجَي ال هنأ ىلع اوعمجأو
 .«موّصلا

 هبوجو مدعل ءءاضق ىمسي ال ءرذعل تاف اذإ بجاولا نأ نم : ءاملعلا ضعبل ٌلوق اذه (4)
 ِءامَلُعلا ٌرثكأ هدر ءفيعض هنكلو «هيف اوتام ول ةاصع ريغ مهنأ ليلدب ءرذعلا لاح مهيلع

 - 76ص :ىفصتسملا :رظني .امهريغو يسدقملا ةماَدُق نبا مامإلاو يلازغلا مامإلا مهنم



 لوألا: ملع دضاقم ىلإ ٍنوشلا جان 0

 "7[ةداعإلا]

00 

 تاتيارم هَل ِءاَدَألا ٍتقَو يف ًايِناَن ِءِيَّشلا ٌلعِف َيِهَف :ٌةداعإلا اّمأ َو
2 

 َدعَب َةَعاَمَج يف ٍةالَّصلا ٍةَداَعِإل ٍةَليِضَف ٍلوُصْحِل وأ «ٍنكروأ طرَش ٍلَذَحِ هد َداَعِإلا

 7 ةءانج يف َكلَذ ٍريغ وأ «ىَكاَرُق اًهلعف

 :رينملا بكوكلا حرش 168١٠.  ١59/1١ج :لوصحملا 5١«, ٠0ص :رظانلا ةضور ءالال -

8/1 

 ُهَلَعفَي نأ هُتلأس :َءيّشلا ةثدعتساو دَوَع ٍلعِفلا َنِم ُهْلِصأو «عوجرلا ىنعمب يتأت :ّةغل ةداعإلا )١(

 ٌتاداع ٌعمجلاو ةّداعلا هنمو ءَةالَّصلا ٌةداعِإ : :هنمو «ًايناث ةّنددر : :«يشلا ٌتدعأو «ًايناث

 ةدام :برعلا ناسل :رظني .ىرخأ دعب ّةَّرَم اهيلإ مم عجرتي يأ اًهُدِواعُي اًهبِحاَص َّنأل ؛دئاوعو

 ةدام :طيحملا سوماقلا «475/7ج (داع) ةدام :رينملا حابصملا ءالا7 - "16 /ج (َدَوَع)

 .785 ص (دؤَعلا)

 ٌرِهاَظلاو هلك َينارعّشلا ٌمامإلا ُهَركَذ ام وهو :لوألا ُلوقلا :ٍنالوَق ٍةلأسملا هذه يف ِءامّلُعلل (7)
 ٌريثك هححصو («ةلبانحلا هيلإ بهذو «مهّلامعتساو ءاهقفلا لوق وهو ءهل هحيجرت هعينص نم

 ايركز ٌخيشلاو ٠ ءيّلحملا ُمامإلا و «يكبّسلا نيّدلا قت مامإلاك «ةَّيعفاَّشلا يرُخأتم نم

 :لوقلا اذهل ًاحّجرم 00 جاهبإلا يف ُيكبسلا نيّدلا يفت مامإلا لاق .يراصنألا

 نكَيلف كلذ ىلع ٌدِعاسُت ٌةَعللاو ءاهيلع ةداعإلا قدصت هنأ ِءاهَقفلا ٍتاقالطإ ىلإ ٌبّرقألاو»

 ."١/58ج :رينملا بكوكلا حرش 7١ص :لوصولا ةياغ :رظني و .(دَّمَتعَملا وه اذه

 طرَش ٍتاوَق نِم ِهِلعِف يف ٍلّلِجل ُهَل ِءاَدألا ٍتقَو يف ًايناَن ِءيَّسلا لعِف ًةداعإلا نأ : يناثلا لوقلا

 يزارلاو َيِلاَرَعلا :ةمئألا ٌرايتخا وهو .ًاًوِهَس ٍةَحَتاَقلا ٍنوُدب وأ ٍةَساجَّنلا عم ٍةالَّصلاك نكُر وأ

 ء/"ص :ىفصتسملا :رظني .يعفاشلا َيْكَملا ٍناَراَق نبا مامإلاو يواضيبلاو تعناحتلا نباو

 جاهنملا 2150 - ١/1894ج :يناهفصألا عم بجاحلا نبا رصتخم .١/158١ج :لوصحملا

 فر :عماهلا ثيغلا :رظني و 2730 75 ١؟ص :تاقيقحتلا «.١1/١5ج :جاهبإلا عم

 روُهشَملا َوُه لوقلا اذهو .87 8 ١/١ج :عطاسلا بكوكلا حرش «١/7١1ج :علاطلا ردبلا

 .7١ص :لوصولا ةياغ ؛1١/7١1١ج :علاطلا ردبلا :رظني .نييلوصألا رثكأ هيلع يذلا

 ىلإ مُهّدنع يّدؤي وهف ءنكُر رك افلا وع راسم اوُصَخ دَقَف ٌةّيفنحلا ٌةَداَّسلا امأو

 امأو ءِلّوَألا ٍلَمَعلا ٍداسف ىلإ يدؤُي امم ُهنِم كولا ناَصقْنِل ًاوغل ربتعي لوألا ٌلعِفلاَف ءِداسّفلا

 .149 /؟ج :ريرحتلا ريسيت :رظني .ةداعإ ىّمسي الو «وب ٌدتعملا وهف يناثلا



 [ةداَبِعلا ُتقَو]

 سا

0 
3 ١ 3 

 اَعّسّوَم ناك ٌءاوُس عرق ايل زدقخلا نامزلا يو ةذاعلا كقوة اأو -3
 "ا

 دعلاو ىَحضلاو هاَهِنَنُسَو ٍسمَحلا ِتاوَلَّصلا ُناَمَز : عّسوُملا ُلاَكِم

 رّدَقُي مل ام نأ َمِلْعَف ٠ ©" وضيبلا ماّيأَو ِناَضَمَر موَص ناَعَو : ٍقّيَضُملا ُلاَثِمَو

 ٍلفّتلاو ةردنلاك َكِلَّذَو ءَءاَضَق الَو ًءادأ 1 تا عِرَّشلا يف نا
 رو نيقَلطُملا

 ٍةَميِزَعلاَو ٍةَصْخّرلا ِناَيَب يف :ٌةلأسم
 ُحراَّشلا ُهَلّهَس ّمُث ءِفّلَكُملا ىَلَع ًاَبْعَص ناك ام لُك :َيِهَف ؟”ةّصخّرلا اّمأف

 «ةاّدؤملا ةدابعلا تقول ١١ص :عماوجلا عمج يف يكبسلا جاتلا مامإلا فيرعت نم اذهو )١(

 :لاق ثيح ١/١2.5ج :جاهبإلا يف يكبسلا نيدلا يقت مامإلا هدلازو يرعت خم وعام. وهو

 ٍةَهِج نم  ةدابعلا يأ اًهِلِعِفِل هيلع ٌّن ٌضرصتَملا ناَمّرلاَ": هنأ وريسفت يف يدنِع ُنسحألا»

 /١ج :علاطلا ردبلا .57ص :عماهلا ثيغلا ءا/ه /١ج :عماسملا فينشت :رظني .«عرّشلا

 .5١ص :لوصولا ةياغ «؟8

 .ةقباسلا عجارملا :رظني (5)

 77١20ص :تاقيقحتلا ١/2977ج :عماسملا فينشت «١/184ج :رصتخملا نايب :رظني (6)

 ةياغ 2817 /١ج :عطاسلا بكوكلا حرش .1١/9١٠ج :علاطلا 3 257 ص :عماهلا ثيغلا

 . ١ :رينملا بكوكلا حرش «17ص ”لرصولا

 :هنع ىهتلا دَعَي هيف هل َنْذَأ :رمألا يف ُهَّل ٌصخَرو «٠ ٌريِسّْتلاو رمألا يف ُليِهسّتلا :ةَعَل ٌةّصّْرلا (5)
7 
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 .ديدشَتلا فالخ :ٍرمألا يِف ةّص ةّصخّولاو «هنع اهَمْفَح ءايشأ يف ٍدبَعلل هللا ٌصيخرت : : ةّصخّرلاو

 .١575/1ج : :رينملا حابصملا ا :برعلا ناسل يف (ٌصحَر) ةدام :رظني

 دحأ وهو «هالعأ نتملا يف ينارَعَّشلا ٌُمامإلا َرَكَذ امكف حالطصالا يف ةّصخّرلا فيرعت امأو

 يس يف :رصتخملا نايب ءاالا/ل/١ج :يدمآلل ماكحإلا :ىف رظني و ءاهفيراعت

 2518/7ج :ريرحتلا ريسيت «968١ص /؟ج :ريبحتلاو ريرقتلا 6١2ص :عماوجلا عمج

 .186١ص :لوصولا ةياغ م1 ]جرا حلالا ردبلا 00 عاملا بك

 ا ااا ِرْذْعِل ليلَّدلا فالخ ىلع ٌتباَّنلا ٌمكحلا : اهّنأب ًاضيأ ٌةَصخّدلا تفّرُعو

 فشك ١ص :ديهمتلا «١/355ج :جاهبإلا عم جاهنملا :رظني .جرخلاو ٌةّقشملا وه -



 م 32 رمل ريب[.
 ٍلوُصَألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصؤلا ٌجاَهنِم 4 0 ا امم ىلإ ١

 ًالالَح َراَصَق ِهيِلَع ًاَماَرَح َناَك نأب «ّيِلصألا مكحلِ '"ٍبَبّسلا ِماَيِق َّعَم ٍرذْعِل هيَلَع لدي 04 2( ) مه 2

 , 2”2ئفّسلا يف رطفلاو ٍرصَقلاَكو ,"”راًَرطضالا دنع ِةَئيَملاَك

 ِتاوَّلَصلاك هَتَبوُعُص ىَلَع ٌعِراَّشلا ةاّقبأ م و 6 م ةَميِزَعلا اكأو

 هلق ًاحاَبُم ناك نأ دعب مارحإلاب داَيطصالا ٍةمرُحَك ٍةَبوُعُص ىلإ ريت وأ 1 ٠
 َدعَب ثِدَحُي مل نَمِل ٍةَيِناَت ٍةالَصِل الَصِل ! ِءوُضْولا ِكرَت ليك رذُعِل ال ٍةلوُهُس ىلإ ريك

 دجاولا ٍتاَن كت ةحاباك ءيلصألا مكحلل ببسلا مايق عم ال ءرذعل وأ] 0
 ُهَّلِق اَهّيبَسَو ءديمرح دعب لاققلا يف رافكلا َنِم ورَشعلل نيملسيملا نم الكم

 روكذملا ِتاِّشلا ُةَقَشَم اهُرذعو ءِذِئنيح مهترثكل ٍةحابإلا ُلاَح َقِبَت ملو «نيملسملا
 , 000[ ع

 /١ج :رينملا بكوكلا حرش «5١١ص :ةيلوصألا دئاوفلاو دعاوقلا 2477 /7ج :رارسألا -

 .ىنعملا يف نابراقتم نافيِرعّتلاو .177ص :لخدملا

 .(ب/5ق) :ةيادبو (أ/5ق) :ةياهن )١(

 هدي لأ آَمَو رحل ْمهَلَو مَدلاَو ةَمِدَمْلا ْمُكِيع مَع اَنثِإظ :لجو رع هللا لوقي اذه يفو (0)
 .[19/# :ةرقبلا] 26 ليك ةرثلح هلا نإ لح قإ ال4 واع لو لص نع ةظشا نك ومآ رتل

 نإ ةركّصلا ني اورصنَ نأ حاج دْيَِلَع سيك ٍضّرأْلا يف ُمَرَص ادَوط :لجو زع هللا لوقي اذه يفو (؟)
 06١[. اعلا 4© ني كلغ كك 06 ّيِرفَكْلا َّنِ و ندا كيفي نأ ٌهلَدِح

 ١/ ج :عماسملا فينشت «17170-١/777ج :رصتخملا نايب .١57/1ج :جاهبإلا :رظني (5)

 .18 ص :لوصولا ةياغ «7/1١1ج :علاطلا ردبلا 8

 :عماسملا فينشت :رظني و 247 /١ج :عطاسلا بكوكلا حرش ؛١/0١١ج :علاطلا ردبلا (0)
 ١9. :لوصولا ةياغ «550ص :عماهلا ثيغلا :١/85ج

 ةرورضل؟ ١١5 /١ج :علاطلا ردبلا نم اهّتفضأ دقو هطوطخملا نم ةطقاس نيتفوقعم نيب ام )١(

 .ةدئافلا يف ةدايز «تامولعملا طبارت

 لع َتيِْؤُمْل أ رح نأ نبأ اهياكي8# :(57- 54) ةيآلا ؛لافنألا ةروس يف ىلاعت هلوق يف كلذو (0)
 تنزل ني اكن اي 1 هني مُكحنُي نكي نإَو ْنْيَئأِم أوبِلْنَي ٌدورِدَص َنوُرْنِع مكي نكَب نإ ِلاَتِقْل

 مكي كَم ن : ذنع خي أ ديو خلع 8 كلَح قا (© ترزقني ل ترن رقاب اريتك
 .4«© َنيريِدَّصلا ْعَم ُهَشَأَو هلأ ِنْذِإِب ِنْيَفْلَأ اَوِيِلْمَي تل مُكَسِم نكَب ِنإَو اي ا دياي 5 همر ةارد
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 قعر
 ا

 ىَلَع ٌعِراَّشلا ُهَمَّتَح يأ ءَعطَقو أ 2 ور ميل ؛©"0ًةَميِرع رع تي
 مني 1 ِءاَوَس 1

- 

 ٍةَميِزَعلاَو ةصخ لا ِناَيَب يف :ٌةلأسم

 ضْئاَحلا ىَلَع موّصلاَو ٍةاَلَّصلا كرت ُبوُجو ٍةَميِزَعلا ٍفيِرعَت ىّلَع ْدِرَي الَو
 0 مر ينو < ر س يلب 2 30 خت 1 : 1 ركقو 58 كَ ل

 كِلذ ىلع قدصَي ال :لوقن انأل ؛ةّصخّرلا ٌفيرعت ِهيلَع قدصَيَو «ةَميِرَع ُهْنِإَف

 ىلع بلَقلا ٌدَقَع دَقَع مزعلاو هيف ّدجو هُيَلَع عطّقو هّلعِف َداَرَأ اذا رمألا عرق ني : ذل ييرقلا )0غ(

 ُتمّمَصو ِهِب ُتمّرَج ِءيَّشلا ىَلَع ُتمَّرَع نِم ُمَّمَصُملا ُدِصّقلا : يه ٌةميِزَعلاَو ءرْمألا ٍءاَضْمِإ

 /؟ج :رينملا حابصملا «4500 -5949/17ج :برعلا ناسل :يف (ٌمّرَع) ةدام رظني .هيلع

 ىلع ؛ًاحالطصا اهفيرعت يف نييلوصألا تارابع تفلتخا دقف :حالطصالا يف ةميزعلا امأو

 ٌيِنبَم ٌريَغ يأ «ضراوملاب ِقّلَعَتُم ٌريَغ ًءادتبا عرش ام ًةميزعلا ١: :نأ اهنم ءفيراعت ةدع
 ريسيت 2191 /1ج ريبحتلاو ريرقتلا 275٠ /١ج :تاقفاوملا :رظني .ِداّبِعلا ٍراَذعَأ ىَلَع
 .779 /7ج ريرحتلا

 :ةيلوصألا دئاوفلاو دعاوقلا .ضراَعُم نَع الخ ْيِعرَش ليِلَدب ُتباثلا مكحلا :يه وأ :؟

 .775 /١ج :طيحملا رحبلا .ضراَعُملا نِع ُهّيَجوُم ٌمِلاَّسلا ٌيِلصألا ُمكُحلا :يه وأ :“

 نأ ينعي «ةسمخلا ةيفيلكتلا ماكحألا لمشت ةميزعلا نإف «ثالثلا تافيرعتلا هذه ىلعو

 روهمج هيلإ بهذ ام وهو «مارحلاو هوركملاو حابملاو بودنملاو بجاولا يف ةعقاو ةميزعلا

 مامإلاو يكبسلا جاتلاو يواضيبلا مامإلاو «يبطاشلا مامؤلاك ةيكلاملا ضعبو «ةيفنحلا

 .ةلبانحلا نم ريثكو «ةيعفاشلا نم يراصنألا ايركز خيشلاو يشكرزلا
 /١ج :تاقفاوملا «198/7ج :ريبحتلا وريرقتلا 570 - 575 /7؟ج :رارسألا فشك :رظني

 حرش «9١2ص :لوصولا ةياغ 20755١ /١ج طيحملا رحبلا كالا : جاهبإلا توكل

 .١/877ج :رينملا بكوكلا

 :ىفصتسملا :رظني .اهديدحت يف فالخ ىلع ««ةيفيلكتلا ماكحألا عيمج لمشت ال» :ليقو

 .701-08"7//١ج :يظفللا فالخلا ,«575 /7ج :رارسألا فشك ؛7

 ميقتسي ىتح (نِم) ٌتْدزو (هنأل) يف فلألا ٌتفضأف هّرْمَأ مَّرَع لْعِف هنأل :لصألا يف

 . ىنعملا

 .18ص :لوصولا ةياغ «7/1١1ج :علاطلا ردبلا «85 /١ج :عماسملا فينشت :رظني 0

(0 



 ٍلوُصَألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُص ٍلوُصؤلا ٌجاَهْنِم هنا

 و «لعفلا َنِم م ٌّعْناَم ِكرَّلا يِف ٌرْذُع َّوُه يِدَّلا ضيحلا َّنأل ؛ةّصخ ةَصخّرلا ُفيِرعَت

 .©ههفاق ءِكرَثلا ٌُبوُجُو اَمَن ييصناَم
 النك لبعلا يف دبحلا ."”ّيِلصألا مكخلل ٍبَبّسلا مايِق َعَم : انِلوّقِب يِنعَنَو

 ّلِجلا َلاَح ٌةَمِئاَق ٌباَبسَأ اَهَّن انك ءرطِلاَو رصقلا يف ٍموّصلاَو ٍةالّصلا يّتقَو ُلوُحُدَو

 5 اَمُك رطفلاو رصّقللو «ّةَتيَملِل

 [خيبقلاو ٌنَسَحلا]
 00 «©نَسَحلا ٍفيِرعَت اني ي : لأسم

 َبِجاَولا َلِمَسَك :«""ولعِف يِف ٍفّلكُملِل ٌعِراَّلا َنِذَأ اَم لك َوُهَك : ٌنَسَحلا اّمأ
 . ””حاَبملاَو َبوُدنَملاَو

 )١( :لوصولا ةياغ «١/177١1١ج :علاطلا ردبلا :رظني ص١9.
  0مكحلل يضتقملا نوكي نأ ةصخُرلا طرَش نأ يأ (يلصألا مكحلل ببّسلا مايق عم) :هلوق
 عم تبث هّنإف ءَةَصَمُْخَملا لاح يف ةتيملا لكاف هيلع حجار ببسل عناملا هضراعيو .ًامئاق
 :عماهلا ثيغلا 0794/١ :عماسملا فينشت + لظر :ةسيجلا لكأ ىلع ميرعتلا للا ءابق
 . هالص

 .8١ص :لوصولا ةياغ 21١5 /1ج :علاطلا ردبلا 14 /١ج :عماسملا فينشت :رظني (6)
 حبقلا ٌدِض ًاضيأ ٌنسُحلاو «ُلامَجلا وهو ءاحلا ٌّمَضِب ُنسُحلا نم ؛ليمجلا :ًةغل ُنَسَحلا (5)

 عمجلاو ءْوَكيّسلا ٌدِض ُةََسَحلاو «ةءاسإلا ٌدِض وهو ٌناسحإلا ُهنِمو ؛ٌنِساَحِم عمجلا ءُهْضيِقْنَو
 . 6٠ه نم :طيحملا سوماقلا ١١5/1١7« :برعلا ناسل يف (نسععل ةدام رظني تانّسَح

 ًاَحبَق ُحّبقَي حبق ن نم «ٍلعِفلاو ٍةروُصلا يف ُنوُكَي ُهفالِخو ٍنسُحلا ٌدِض ُحبّقلا َنِم :َهَعَل حيبقلا (5)
 ناسل :4ا//0ج :ةغللا سيياقم مجعم :يف (حبق) ةدام رظني .حِئابَف ٌعمجلاو ٌحيِبَق وُهَق
 .007 /7؟ج :برعلا

 تل لرجل ناين ظنا ىرسأ تيراعجولو ءاهالطصا حمكتلا تافيوعت دعا اذ ”(5)

 .75 - 77ص :لوصولا ةياغ
 ؛15- 58ص :عماهلا ثيغلا ؛.١/44ج :عماسملا فينشت ء17١ص :عماوجلا عمج :رظني (0)

 .7"”ص :لوصولا ةياغ «١/49ج :عطاسلا بكوكلا حرش «١/78١ج :علاطلا ردبلا
 ناك ءاوس هيف نوذأملاب ُنَسَحْلا َفّرُع» :١/44ج :عماسملا فينشت يف يشكرزلا مامإلا لاق

 + لمشي كلذكو ءامهيف فالخ الو «بودنملاو بجاولا لمشيف ءال مأ هلعف ىلع بائثي



 كسّقلا ةَسَحلا م

 حيبقلاو َنَسَحل
 قم ١ أ

 مِئاَنلاَو يِهاّسلاَو ٌيِبَّصلاك ٍفّلَكُملا ٍريغ َلعِف ٍنرَسَحلا يف ضقت لغدأو

 . "هن هي ملام لع َنَسحلا نأ ىلإ ارظن ؛ةَميِبلاَ
 ا واوا راو راع هواك ولا دا كارلا

 "”)وُدِض نع هن ِءيَّشلاب ّرمألا َّنِإ ٌثيَح نم ٍموُمدَملا مسِق نم َوُه ذإ «ىّوألا
 ًاَحيِبَف ىّلوألا ُفالخ الو هوّركَملا ىّمَسيال» لل فعلا

 . ملعأ هللاو 2" ”[ًاتسحالو]

 ا رهو : ىلاعت هلوقب هل حدحاو هيف نذإلل  حيحصلا وهو  حابملا 2

 ىلإ فاضي نأ هليرش نيو «ليضفت لمفأ نّسح أ َّنأ :ههجوو [97 :لحنلا] 4نْْنَمْمَي اواك
 ٌةبجاو :اّمإ ُنسُحلا اَهِب ُقّلَعتَي يتلا مهّلامعأو «مهلامعأ ّنسحأ مهئيزجنلو :ريدقتلاف ءهضعب
 هلعف يف باوث ال هّنأل ؛حابملا نم ٌنَسحأ ُبودنملاو .ًاعطَق ُنَسحأ ٌُبجاولاو «ٌةبودنموأ

 .49/1ج :عطاسلا بكوكلا حرش :رظنيو .«ًاتنسح نوكي نأ مزلف
 بكوكلا حرش .«ٌمد الو ٌحدم هيلإ هّجوتَي ال هّنأل؛ًاحيبق الو ًانَسَح ُحابملا ىّمسُي ال» :ليقو
 .١/99ج :عطاسلا

 فينشت يف ةثأك ٌيشكرزلا مامإلا لاق «ة «ةقباسلا رداصملاو ككل/اج : علاطلا ردبلا :رظني )١(

 جاتلا يأ  ِفّنَّصملا مالكو «نيمرحلا ُمامإ ُةَراتخا يذلا وهو» ٠٠١: 44 /١ج :عماسملا

 ."هجيجرتب ٌرِعْسُي  يكبسلا
 /١ج :عطاسلا بكوكلا حرش :١179/1ج :علاطلاردبلا «.175ص :عماوجلا عمج :رظني (؟)

 .؟4ص :لوصولا ةياغ ٠

 ىلوألا ٍفالخ ىلع حيبقلا ٍقالطإ يف و» : ّيقارعلا ٌمامإلا هديأو  ٌيشكرزلا ٌُمامإلا لاق -
 يِبقلا مهِقالطإ نم ُهّذَخَأ ٌهّدنع ام ٌةياغو  يكبسلا جاتلا يأ  ٍفّنَصملا ٍريغل ُهَرَأ ملو ءّرَظَن
 فينشت .«مهقالطإل ُبرقألا وه لب ء.صوصخملا َيَهّنلا اوديرُي نأ ٌنكميو ءهنع ُئهنملا هنأ
 /١ج :عطاسلا بكوكلا حرش ء,٠١ص :عماهلا ثيغلا :رظني و 23٠١ /١ج :عماسملا
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 رداصملاو ١/59١2ج :علاطلا ردبلا ,.17ص :عماوجلا عمج :ينيوجلا نيمرحلا مامإ وه خيل

 .ليلق دعب هتمجرت يتأتسو ,ةقباسلا

 ينيوجلا مامإلا مالك مامت نم اهنأل ؛ اهّيفضأ امنإو ءهطوطخملا نم تسيل نيتفوقعم نيب ام (؟)
 . لصألا نم تسيل هنأ ىلع هيبنتلل نيسوق نيب اهّتعضوو  ةقباّسلا ٌرداصملا ُهُتتبتأ امك - هثأك



 ٍلوُصألا ملع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصُؤلا ٌجاَهنِم ا

 [بوُدنملاب فيلكتلا]

 اَم ماّرلإب ٌصاحَح تيلكُتلا َّنأل ؛وب ًافّلَكُم سيل بوُدنَملا نأ ")ُحَصآألا :ٌّعرَف

 امين تلك ذر ييلاوورولاو 1007 ااتلا سودأ ىدفاكلا لاَفَو
 (ماَرَحلاَو بجاَولاك

 : ها ١
 [بجاولل سنجب سيل ” خابُملا]

 2 مكس م < 55كل ( 5 . هنآ َعاتثلا نأ يي

 (ةه)رو
 ١ وه

 عبو ٌةلبانحلا َبَمَّدو «نيمرحلا مامإ ٌرايتخا وهو «ةّيعفاَّشلاو ِةّيكلاملاو ِةّيفنحلا دنع يأ )١(

 حتاوف ٠775 /7ج :ريرحتلا ريسيت :رظني .ٌفيلكت ٌبودنملا َّنأ ىلإ ِةيعفاَّشلا ضعبو ةّيكلاملا
 ص :عماوجلا عمج ١/2718ج :يناهفصألا حرش عم رصتخملا «١/124ج :تومحرلا

 ,١/9١٠ج :عطاسلا بكوكلا حرش 177 /١ج :علاطلاردبلا 2.٠١ /١ج :فينشتلا 7

 م ا رش «7 4ص :لوصولا ةياغ

 ةقباسلا عجارملا رظني )00

 نب ُدَّمحم ركب وبأ يضاقلا «نييلوصألا ُمّدَقُم َنيِمّلكَتُملا ٌدَحَوُأ ٌةَماّلَعلا | مامإلا :وه نالقابلا ةرفإ

 نع رظّنلا َملع ذخأ «فيناصّتلا بحاص ءّيرعشألا ّيكلاملا «يدادغبلا مث ّيرصبلا بّيَِطلا

 ًامامإ ةقث ناك ديو ّيرعشألا ٍنَسَحلا يبأ مامإلا بِحاص ّيئ ءاّطلا ين رو

 يرعشألا مامإلا ةقيرطل ٌَرَصَتناو َفّلاَصلا ٍقَرِفلا ىلع ٌّدَّرلا يف ةعساو فيناصت فّئَص ًاعراب

 يفوت «ثيدحلا لهأ ناسل ىلع ُمُلَكَتُملا ةّمألا ناسلو َةَّنّسلا فيسب ءاملعلا هّبقل دقو ءهبيَط

 3 ١ /1/ َج : ءالبنلا مالعأ ريس :رظني .ةدوهشم هتزانج تناكو .دادغبب (ه407) :ةنس نك

 .719/4ج :ناكلخ نبال نايعألا تايفو 2197

 .774 - 77ص (*) مقر ةيشاحلا يف ًاحالطصاو ةغل حابملا فيرعت رظني (5)

 -١/118ج :يدمآلل ماكحإلا :رظني .نييلوصألاو ءاهقفلا ريهامج هيلإ بهذ ام اذهو (5)

 1117 - 577 /١ج :يناهفصألا حرشب بجاحلا نبا رصتخم «4 ٠ص :رظانلا ةضور 48

 'حيولتلا 1954 /١ج :طيحملا رحبلا 21١7 /١1ج :عماسملا فينشت «١١ص :عماوجلا عمج

 حرش 2175 - ١77 /١ج :علاطلا ردبلا «198ص :ماحللا نبال رصتخملا ,"» اج

 اديملا بكوكلا حرش 275 75ص :لوصولا ةياغ 1٠١6 -٠١6« /١ج :عطاسلا بكوكلا

 5 .١/0١15ج :تومحرلا حتاوف 2475 - 477/1ج



 ا معلا <
 8 #0 1 ْ بوجول

 [يِعرَش ْمكح ةخابإلا]
 الخ هعرَّضلا ٍهوُرُو ىَلَع اًهِفْقَرَتِل «ٌيِعرَش مك ةحابإلا ّنأ ٌحَصألاَر

 0 ُةَروَتسُم َعِرَّشلا ِدوُرُو َلِبَ ُةَبَث ٌةحاَإلا : مِهِلوَق يف ٍةَلِرَتعُملِل

 بوُحُولا ُخسن]

 رمل 6 و تا عراّشلا ٍلوَقِب َحِسْن اذإ َبوُجُولا ّن أ ٌحَصألاو

 لع ©”ىّلوك آلا ٍالِجَو ْةَماَرَكلاَو ءِبدَنلاَو ٍةَحاَيِإلل َلِماَّشلا ٌَراَوَجلا يِقْبُي التم

 ميِرحَت نم ُهَلبَق َناَك اَم ىَلِإ كا ال :ِهِلوق يف "”ُِلاََعلا

 يو وأ

 هب رومأم ٌريغ حابملا نأ ىلع ٌةبطاق نويلوصألاو «ًءاهقفلا ّقفت ثا : هناك يدمآلا مامإلا لاق ِِ

 /١ج :ماكحإلا .«عرّشلا يف حابم ال هَّنِإ :مهلوق يف ةلزتعملا نم هعابتأو ّيبعكلل ًافالخ

4 . 

 ةقباسلا عجارملا رظني )١(
 .(أ/0ق) :ةيادبو (ب /5ق) :ةياهن (*)

 - 6١ص :عماوجلا عمج :رظني .ةلبانحلا دنع راتخملا وهو «ٌةيعفاشلا هيلإ بهذ ام اذهو (؟)
 /١ج :علاطلا ردبلا ءالال - 76ص :عماهلا ثيغلا «١/7١٠ج :عماسملا فينشت

 .6١!/ص :دمحأ مامإلا بهذمل لخدملا «575 /١ج :رينملا بكوكلا حرش 0

 نيدلا نيز «نامزلا ةبوجعأ «مالسإلا ةَّجحُح «مامإلا دمحم نب دمحم نب دمحم :ّوْه ُيِلاَّرَعلا (7)

 نع ذخأو «(ه400) :ةنس سوطب دلو «ٌيرعشألا :ٌنيعفاشلا «ٌيلازغلا ءٌيسوطلا دماح وبأ

 َسّردف دادغب ًةيماظي كلملا ُماظِن هالو «هنامز لهأ َرظنَأ راص ىتح هّمَّرالو .ينيوجلا مامإلا

 نم «سوط هنطو ىلإ داع «نينس )0١( اهب ماقأو «قشمد ىلإ َعَجَرو ّجَحو اهكرت مث ةدم اهب

 ىفصتسملاو نيدلا مولع ءايحإو «يعفاشلا هقفلا يف زيجولاو طيسولاو طيسبلا :هفيناصت
 ءثال5 13757 ١9/ ج :ءالبنلا مالعأ ريس :رظني .(ه6٠5) :ةنس سوطب يفوت ءاهريغو

 /١ج :ةبهش يضاق نبال ةيعفاشلا تاقبط 2788 -5/١9١ج :ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط

891 _ 795. 

 كلذلف ءوَّدَحِب ةحابإلاو ٌَراوَجلا ُنيابُي ٌُبوجولا» : 09ص : ىفصتسملا يف هاي :هلو هلوق مامتو (4)

 عج حن اذإ هنأ ٌقحلا لب ءاوجلا َيَِب حِين اذإ بوجولا ّنأ ّنَظ نَم أطَخب ب ىَضقُي :انلق

 .(نكي مل نأك خسّنلاب ٌبوَجولا َراَصو هَّوَحاَيِإ وأ ميرحَت ني بوُجؤلا لبق ناك ام ىلإ ُرمألا

 . 157 /١ج :تومحرلا حتاوف :رظني .ًاضيأ ةيفنحلا ةداسلا لوق وه لوقلا اذهو



 9 0 ٍلوصألا ملع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصُولا ٌجاَهنِم

 [رّيخملا ٌبجاولا]

 هن ًاَدِحاَو ُبِجوُي ٍَيعُم ءاَيشأ نِ مَهِبُم ٍدِحاَو ِلَمَعِب اَنَل عِراّشلا ُرمأ هلا

 كلت َكلت نب ِكَرَئْشُملا ٍردَقلا لعِفِب ٌُرمألا هيأ يف ذ َّنِإَق ِنيِمَيل ٍةَراَمَك يف اَمُك ءهِنيَعب
0# 

 ا 5 يب وكر ماكي
 هب رومأملا هنأل ؛ اًهنِم ِنّيَعُم يأ ٍنمِض يف ٍروُمألا ةفيفح

 [ًرَيَخُم ١! ُمَّرَحُملا]

 َدحاَو ُمُرَحُي ةَنْيعُم ءاّيشأ نم مَهبُم لعف نع اَمْل عراشلا ٍيِهَن يِف لوُقلا اَذَكَو

 . ماو أ أ َنَبلْلا وأ َكَمَّسلا ٍلَواَتََت ال وحن يف اَمَك «هِنيَعِب ال اًهَنِم

 و 000 ثمألا» :اوُناَقَف «نيّمسِقلا يف ةّلِزَتعُملا ِتَمَلاَخَو
 ىَلَع اوَنَبَو «"اًهَعيِمَج ُمّرَحُي ىِهّنلا َكِلَذَكَو .«”ٍدِجاوب لكلا ظّقسَي نكَلَو لكلا

 سيلا ٌمدَّقَع دنع امي مُكحُرُي نكلو ْمُحَيَنَمْيأ ف وغلا هنأ هكدا ال يا هلوق يهو 00(
 ص دق و وأ يهتوسك وأ مكب لهأ َّن ام ٍَسْوَأ نِم َنيكلَسَم َةَرَكَع مامطإ هير

 مل هلأ نيب 2 يك 2 وطَكحأَ ل 5 َمُكَيِمَيأ ُهرَْمَك َكِلَد 2 دخلت ٌماَيِصَف دي َرَّل

 .[49 :ةدئاملا] © 52 2
 «بجاحلا نبا ٌمامإلاو ٌيدمآلا مامإلا هراتخاو «ةرعاشألاو ءاهقفلا روهمجج ٌُبهذم وهو (؟)

 ؛7/١11؟ج :رارسألا فشك :رظني .«هقفلا ةمئأو ,فلسلا عامجإ هنإ» : ُينالقابلا ٌمامإلا لاق

 بيرقت 21917 -١/197ج :يناهفصألا حرشب رصتخملا «7/١١73؟ج :ريرحتلا ريسيت

 عماوجلا عمج ء١/141١ج :يدمآلل ماكحإلا .04ص :ىفصتسملا 488 ص :لوصولا

 بكوكلا حرش 215 ١/106ج :علاطلا ردبلا «١3//١ج :عماسملا فينشت «7١ص

 :ةيلوصألا دئاوفلاو دعاوقلا «١/71ج :رظانلا ةضور -٠١8. ١7,/١ج :عطاسلا

 .47١ص :لخدملا ؛١/71/4ج :رينملا بكوكلا حرش «988ص

 -١7/1١1ج :يناهفصألا عم بجاحلا نبا رصتخم ء718/1ج :ريرحتلا ريسيت :رظني (6)

 ؛1؟9 /١ج :علاطلا ردبلا 21١9/١ ج عماسملا فينشت « 7١ص :عماوجلا عمج ؛4

 .197"ص :لخدملا 788 - 7417 /1١ج :رينملا بكوكلا حرش «١5ص :دئاوفلاو دعاوقلا

 ؛اًهيِخأ تنب وأ اهيخأ َتنب وأ اَهّمخَأ وأ ًةأرملا هذه حكت ال ٍفّلكُملل َلاَقُي نأ :ًاضيأ هلاثمو
 .197ص :لخدملا .ىّرخألا َحُكَنَو ءّبّئَتجا َءاَش اَمُهُتأَف رييختلا ىّلع اَمُهَنَع ًايهنَم ٌُنوكيَ

 ةقباسلا عجارملا رظني (5)



 ه0 لكلا ىلع ٌبِجاَو ِةَياَمِكلا ٌضرَ

 مسِق يف لكلا َباَقِع ُبَقاَعُيَو ءِرمألا مسِق يف لكلا تاون ُباَني ُهَن هنأ": كلذ
 . مّلعأ ةللاو .2''يِهّنلا

 [ِةَياَمِلا ضرف]
 0 ٌدَصقُي ٌمِهُم َلُك نك ٌةَراَبِع ّوُه :ِةَياَمِكلا ٍضرَف ِناَيَب يِف ٌةلأسَم

 نبا ِتاّذلاب ِرظَن ٍريَغ نِم ٍفّلُكُملا

 دف لرش نيهف ثيع هلعات ام ىلإ ِتاَّدلاب ٌروُظنَم ُهَنِإ «ٍنيَعلا ضرف ّجّرَخَف

 نيب ِةَياَمِكلا ضرُف يف َقرَث اَلَو :" ”ةنع وي ريغ مايقي هبه تثكُي لَو فلكم ل

 ٍفَرِحلاَك : اًيوَيَنُد وأ ءٍفوُرعملاب ٍرمَألاَو ِةَراَتَجلا ٍةاَلَصَك : ايي نوكت نأ

 . *”عِئاَنَّصلاَو

 [ّلُكلا ىَلَع ٌبِجاَو ٍِةَياَمِكلا ضرف]

 هكرتب لوم مُهَّنِإ ُتيَح نم لكلا ىلَع ٌبِجاَو ةيافكلا ّضرُ نأ : : ٌحَصلاَو

 اا لا ٍلعِفب أ هد 1

 )١( :علاطلا ردبلا رظني ج١/178.

 ردبلا «٠85ص :عماهلا ثيغلا ١/١١21ج :عماسملا فينشت 17«2ص :عماوجلا عمج رظني (0)

 ةياغ 2517 /7ج :ريرحتلا ريسيت 1/1 مطابلا بكوكلا حرش ؛١/194ج :علاطلا

 .005ص :فيراعتلا ؛”١/370ج :رينملا بكوكلا حرش «5”7ص :لوصولا

 .ةقباسلا عجارملا :رظني ()

 .ةقباسلا عجارملا :رظني (5)

 له ةيافكلا ىلع ّبجاولا نأ :لوألا لوقلا :نيلوق ىلع ةلأسملا هذه يف نويلوصألا فلتخا (4)

 روهمج بهذم وهو «مهضعب لعفب مهنع بوجولا طقسيو .نيفّلكملا عيمج ىلع ٌبجاو وه
 «بجاحلا نبا ماا وابا وهو «ةلبانحلاو ةيعفاشلاو ةيكلاملاو ةيفنحلا نم نييلوصألا

 :رظني .هحجَصو انه َينارعّشلا ٌمامإلا هراتخا ام ًاضيأ وهو ,«يكبسلا نيدلا يقت مامإلاو

 حرشب بجاحلا نبا رصتخم «450 /١ج :تومحرلا حتاوف 2717/7ج :ريرحتلا ريسيت

 نبال رصتخملا «45ص :لوسلا ةياهن 48١0 /١ج :جاهبإلا ١/2111ج :يناهفصألا

 .7”ا/ه /١ج :رينملا بكوكلا حرش 256 ص : ماحللا

 _ مامإلا بهذ اذه ىلإو ءمهلك ىلع سيلو نيفلكملا ضعب ىلع ٌبجاو هنأ : يناثلا لوقلا



 ٍلوُصألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُضُؤلا ٌجاَهْنِم ه1 ألا اَمَم ىلإ ٍلوُصُولا ٌجاَهن 8

 َّنِم ِهِلوُصُْحِب ًءاَمِتكالا ُتيَح نِم ٍمَهبُم ِضعَب ىَلَع َوُم» : '"”ُيِزاَّرلا َلاَقَو
 1 َنورمأيَو ريل لإ َنوُعَدَي 5 أ كي كتلو» فلات ُهَلوَق ليلو «.«ضعتَبلا
 نيون ِنَع 3

 [هيِف عوُرشلاب ٍةّيافِكلا ضرف ُنّيعت]

 يف ٍنيَعلا ضرف َّلثِم َكلَزب ٌريِصَي هيف هيف عوُرُشلاب ة ٍةَياَمِكلا ّضرَف َّنأ :ٌحَصَألاَو
 . يلاتِقلا ٌفَص فز شالا قّراَتِجلا ٍةاَلَص ٌمامتإ ُبجَيَف ماَمتإلا بوُجُو
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 جاهنملا 1١ /7ج :لوصحملا :رظني .يكبسلا جاتلا مامإلاو ءيواضيبلا مامإلاو «يزارلا -

 .455ص :عناوملا عنم ؛.17١ص :عماوجلا عمج 48٠١, /١ج :جاهبإلا عم

 .باتكلا اذه نم يساردلا مسقلا يف 768ص يف هتمجرت تمدقت )١(

 )٠١8(. ةيآلا «نارمع لآ ةروس (؟)

 نم كلذ َعيمجلا لّوانت اذإ امأ ..» :هيف ِهِمالك ٌصنو 7/١1١23ج :لوصحملا 0 هيف

 ٍداَهجلاك «ضعَبلا ٍلعفب ًالصاح ِء 3 هلا اذإ ٌكلذو «تاياّمكلا ٍضورُف

 مّرلي مل ٌضعبلاب كلذ لَصَح ىتمف ءردَعلا َلالذإو «نيملسُملا فا ل يذلا

 ."7/١١؟ج :لوصحملا .(َنيِقاَبلا

 /١ج :عماسملا فينشت يف «يزارلا مامإلا نع ِلقّتلا اذه ىلع هلك يشكرزلا مامإلا قلع

 مالكو «نيدلا رخف مامإلا رايتخا نع  يكبسلا جاتلا يأ - فّنصملا هّلَقَتو» :لاقف 5

 ءًاحضاو كلذ دجَي يزارلا مامإلا مالك يف قّقدملا رظاّنلاو ..«كلذ يف ٌبِرَطضم لوصحملا
 . يكبسلا جاتلا هيلإ بَهْذ ام اضيأ لمتحيو «ٌروهمجلا هيلإ ّبهذ ام لمتحي همالكف

 2147 /١1ج :علاطلا ردبلا 1١15« /١ج :عماسملا فينشت «7١ص :عماوجلا عمج :رظني (54)

 نبال رصتخملا :رظني ةلستا اع الا حو .١/4١1ج :عطاسلا بكوكلا حرش

 يكبسلا جاتلا هيف َعِبَت ٌحيحصّنلا اذهو .!/١/8ج :رينملا بكوكلا حرش «١5ص :ماحللا

 :علاطلا ردبلاو «١/15١١ج :عماسملا فينشت :يف ءاج امك «ٌوعفّرلا نبا مامإلا حيحصت

 .انه ًاضيأ ينارعشلا مامإلا هحّحّصو «147/1ج

 مزلي الود :هلوق يمفاشلا ّيِزراَبلا ييغاقلا نعا1/1ج : هفينشت يف يشكرزلا مامإلا َلَقَنو

 كبل مامإلا هجر و .«ةزانجلا ٍةالّصو ٍداهجلا يف الإ ٌحمصألا يف عورشلاب ةيافكلا ضرف

 هَرَكُذ ام ُدُعَقأ لوصألا ىلإ رظّتلاب» :١/5١7ج :علاطلا ردبلا يف لاقف ء«لَّوألا ٍلوقلا ىلع
 0 ٌُحيشلا ًاضيأ هححّحصو .ةمصألا ىلع عووشلاب قيمت الهلا نم زوالا
 و «ينيعلا ضرفلاب اههبش ةّدشل ؛ ًةرمعلاو ٌّجحلا امهيلع فاضأو «78ص :لوصولا

 00 ٍفَرِحلاَك اًهيِف عوُرشلاب نيت ُنَيعَتَت ال ٍتاياَمكلا ضورُف رثكأو ءهِدعُبِل ؛لوألا ّلوقلا



 م 7 00 7
 0 4 ٍةَيافِكلا ٍضرَف قوف ٍنيَعلا ضرف

 نسل سلا نكن للا مّلَعَ 5 ٌراَرمَتسالا بجي مل اَمَّنِإو» :ُءامَّلُعلا َلاَق
 ٍفاَلْخِب ءاَهِريَغ نع ٌةَعِطَفَنُم ٠ اًهِسأَرب ٌةَب ولطف ةلاج لك نأ ؛هِسْفَن نِم هيف

 . "”(ِداّهجلاو ِةّراَتَجلا ٍةاَلَص

 [ِةَيافِكلا ضرف قوف ٍنيعلا ضرف]

 يبأل ًافالخ :©"!ةَياَمِكلا ضرك ِةَبَرَم قوق ٍنيَعلا ضرَ َةَبَترَم َّنَأ :ٌحَصألاَو
 9 ا ل و ا جاو وما ل اشم فمش نجل هع عد را مامإو .؟”عنبياَرَفسإلا ٌقاَحسإ

 .١/4١١1ج :عطاسلا بكوكلا حرش «١/47١ج :علاطلا ردبلا :رظني (1)
 خيشلاو يّلَحَملا ُمامإلا ُهحَحَص و «ةلبانحلا دنع ٌرهظألاو ةيعفاّشلا دنع ٌحصألا وه اذهو (؟)

 عماوجلا عمج :رظني .هَحححَصو َينارعّشلا ُمامإلا ُهَركَّذ ام مهّليلدو ءيراصنألا ايركز
 ء77ص :لوصولا ةياغ 14٠« /١ج :علاطلا ردبلا «١/7١1ج :عماسملا فينشت «17ص
 .؟79ص :لخدملا .الا//١ج :رينملا بكوكلا حرش «١7ص :ماحللا نبال رصتخملا

 ةمئأ دحأ ٌداتسألا «دارهم نب َميهاربإ نب ٍدمحم ُنِب ٌميهاربإ :وه ُينييارفسإلا ٌقاحسإ وبأ ()
 هويظعتو هليجبت ىلع ةمئألا ٌةملك تقفتا «مولعلا تاتشأ عمج ءًاعورفو ًالوصأو ًامالك نيّدلا

 يضاقلا هيلع َهَّقَّقت ,ءءاملعلا نم نيّدلا نكرب َبَّقل نم لوأ وهو هٍّةَماَمإلا طْئارَش ههمجو

 اهنم ةقئافلا فيناصتلا هل «ٌئقهيبلا ٌمامإلاو ُيريشقلا مساقلا وبأ ٌداتسألاو َيرَبلَعلا بيظلا وبأ

 نأ يهتشأ :لوقي ناك «كلذ ريغو هقفلا لوصأ يف ةقيلعتلاو نيّذلا لوصأ يف عماجلا باتك

 لقت م «(ه414) ةنس ءاروشاع موي اهب يفوتف ءاهلهأ ٌعيمج َىَلَع َيّلصيل ؛روباسينب ٌتومأ

 تارذش «508- 705/5ج :ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط :رظني .اهب نفدو نيئارفسإ هدلب ىلإ

 7١9 751١. /8ج :بهذلا
 ءٍدمحم نب فسوي نب هللا دبع نب فسوي نب هللا ٍدبع ُنِب كلملا ٌدبع :وه نيمّرَحلا ٌمامإ (5)

 :ةنس دلو ءيرعشألا «يعفاشلا يلاعملا وبأ «نيّدلا ٌءايض «ينيوجلا نيمرحلا مامإ ٌةماّلعلا
 مساقلا يبأ ىلع هقفلا َلوصأو نيّدلا َلوصأ َلَّصَح ء«هدلاو ىلع هقفت ء(ه٠4)

 ىلإ ّمَجَر مث ءبهذملا قرط عمجيو يتفيو سردي نينس برأ ةكمب َرواَج «ينييارفسإلا
 ةبلطلا نم ريثكلا هب جّرخت عَفاَذُم الو محارم ريغ «ةنس )7١( اهتيماظنب سردو ءروباسين

 صيخلتلاو ناهريلاو :تقذملا يف تلطحلا ةياهن :هفيناصت نم «يلازغلا مامإلا مُهُدَحَأ

 تاقبط «815- 4548/18ج :ءالبنلا مالعأ ريس :رظني (ه418) :ةنس يفوت «تاقرولاو

 .505-1706 /١ج :ةبهش يضاق نبا تاقبط 2777 - ١56 /5ج :يكبسلل ةيعفاشلا
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 ُحِبَّشلا ءدمحم نب فسوي ِنب هللا دبع نب فسوي ُنب هللا ٌدبع :وه نيمرحلا مامإ دلاو
 نكرب بقل تقل «بهذملا يف هوجولا باحصأ دَحأو «ةيعفاشلا خيش ؛ينيوجلا دّمحم وبأ

 بيطلا ابأ نيمامإلا مزال ءهدلاو لسنا 3 «ترعلا نم ةليبق نم هّلصأ «مالسإلا

 َفَّئَص «بدألاو هقفلاو ريسفتلا يف ًامامإ ناك ءامهيلع َعَّرب ىتح ٍِلاَّمَّقلاو يكولعصلا

 «تاءارقلا يف ةرصبتلاو ءريسفتلا يف ةياهنلا غولب ىلإ ةيادهلا :اهنم ةريثكلا فيناصّنلا

 تلم 017 //ج :ءالبنلا مالعأ ريس :رظني .(ه418) :ةنس هك يفوت ءامهريغو

 7١١. /؟ج :ةبهش يضاق نبا ةيعفاشلا تاقبط ال8 7" /9 ج :يكبسلل ةيعفاشلا تاقبط

 قاحسإ يبأ ذاتسألا نع لقّنلا» :١/7١1ج :عماسملا فينشت يف يشكرزلا مامإلا لاق

 نم ينيوجلا مامإلا نع َلقّتلاو .«هتلحر دئاوف يف حالصلا نبا هركذ ءدمحم يبأ خيشلاو

 يوونلا ُمامإلا لاق 19414/١« :ط ءةيردنكسالا «ةوعدلا راد 76١ ص :ممألا ثايغ هباتك

 مئاقلا ىلع ٌةيِزَم ةيافكلا ضرفب مِئاقلل :ُتلقا :/١٠ج : نيبلاطلا ةضور يف هبط -

 هفوعلا مامإ لاق دقو «نيملسملا نعو ٍهِسفن ا نع حرخلا طقسأ هَّنِإ ٌتيح نم ِنيَعلا ضرفب

 ؛نيعلا ضرف نم لضفأ ةيافكلا ضرفب مايقلا نأ هارأ يذلا» (١١5ص) :يئايغلا هباتك يف

 ول ةيافكلا ٌضرفو «ٍضرَملا طوقسب ّصّنخا ُهَلعف ولو « مثإلاب وه ٌصّتخا َنيعتملا َكَرَن ول هنأل
 زنايص يف عاس ُةلِعافو عيمجلا نع ججرحلا طَقَ ُهَلَعَك ول ةيافكلا ُضرفو «ٌعيمجلا َمْيَأ ُهَكَرَ

 ْمهْمِب مايقلا يف نيعمجأ َنيملسملا َّلَحَم َّلَح نم ٍناحجُر يف ْكَشُي الو «مّنأَملا نع ِةمألا

 .«نيّدلا ِتاَّمهُم نم

 ىلع ٌةيرَم ةيافكلا ضرفب مِئاقللا :يوونلا مامإلا ٍةَرابع يف قّفدملا نب :لوقلا يننكميو
 لضفأ 3 ةيافكلا ضرف نأ ُدوصْقَمْلا سبل هلأ كردي نيمرحلا مانإ ةّرابع و «؛ِنيَعْلا ضرفب مِئاقلا

 ضرفب مئاقلا ىلع ٌةدئاز ٌةيزم ةيافكلا ضرفب مئاقلل نإ لب «قالطإلا ىلع نيعلا ضرف نم

 «ٍرومأب ُلِضاَفلا ُهَّلضفيو ءرمأب لوضفملا صتخي دقف «ةيلضفألا يضتقت ال ةيزملاو نيعلا

 لّقَي ملو» :لاق ثيح (7/1١1١ج : عماسملا فينشت) يف يشكرزلا مامإلا هيلع هّنن ام اذهو

 جاتلا يأ - فّئصملا هب َرَّبع امك «نيعلا ضرف نم لضفأ ءةيافكلا َضرَن َّنِإ :مهنم ٌدحأ
 مايقلل وأ «نيعلا ضرفب مايقلا نم لضفأ ةيافكلاب ٌلاغتشالا وأ ٌمايقلا : اولاق لب - نكيشلا

 ماحب .«لماكيلَف ٌتوافت نيترابعلا نيبو «نيعلا ضرفب مايقلا ىلع ٌةيزم ةيافكلا ضرفب
 ركذ نم نَع ىَكَحَف مهُضعَبمَهَو» :لاق ثيح ٠١( 7 /١ج :طيحملا رحبلا) يف ًاضيأ هيلع

 طلع َوُهَو ٍنيَعلا ضرَق نِم لضفأ ةيافكلا ّضرف َّنأ  هيبأو ينيوجلاو َينييارفسإلا نع يأ
 هب مئاقللو» :ينيوجلا ةَراَبِع مث ءكلذ نم لضفأ سنجلا اذهب مايقلا يف وه امّنِإ مُهَمالك َّنِإف
 . .«ةيلّضفألا ِّيرَملا نم ُمّرلي الو «ةيزم



 8 . تن
 7 اا 5 ٠ ةيافكلا ةنس افكلا ةنّ

 لك نِم ِهِلوُصُح ٍبَلَظِب ِنيعلا ضرُفب ِراَّشلا ِء ءاّنتعا 38 0 ٌحَصألا ليِلَد

 000 ا

 رموش ةنافكلا صرخ اغلا فلا دوك : هَقَبَس نمو ِنيَمْرَحلا 000

 ٌجِرْخُي ُه اَمَنِإ ُهَنِإَف ٠ ءِنيَعلا ٍضرَمب مِئاَقلا فاَلِخِب َنيِفَلَكُملا عيمج نَع َجَرَحلاَو مثإلا
 , "91و

 ِهِسفَن نع َمثإلا

 [ٍةيافكلا َهَنَس

 ٍةَعَبرَأ ىَلِإ َكِلد ُمِجرَيَو 7 "اًهِضرَف يف ٍلوَملاَك ِةَياَفكلا ٍةَئُس يِف لولا : : عرف

 وأ

 ٌدَحَأ
 اا ل م , ل 5

 .ِثالَّنلا يف ٍةَعاَمَج ٍةَّهِج نِم «لكألل ٍةَبِوسَّنلاو .2""سطاَعلا ٍتيِمْسَتَو «©*”مالّسلا
 هم ل ع
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 .(ب /0هق) :ةيادبو (أ/6ق) :ةياهن (#)

 ء3/ص :لوصولا ةياغ «١/٠5١ج :علاطلا ردبلا ء«١/7١1ج :عماسملا فينشت :رظني )١(

 .778ص :لخدملا .”الا/ /١ج :رينملا بكوكلا حرش .«١75ص :ماحللا نبال رصتخملا

 رحبلا 215 -16ص :يونسألل ديهمتلا ,١75ص :ينيوجلا مامإلل ممألا ثايغ :رظني )١(

 /١ج :علاطلا ردبلا ١1907« ص :ةيلوصألا دئاوفلاو دعاوقلا ,«707- ١/١١7ج :طيحملا

 .77ص :لوصولا ةياغ 2١1١4 /١ج :عطاسلا بكوكلا حرش ٠

 «87”ص :عماهلا ثيغلا 21١5 /١ج :عماسملا فينشت « 7١ص :عماوجلا عمج :رظني (

 .18ص :لوصولا ةياغ 2١1١4 /ج :عطاسلا بكوكلا حرش 47/١ علاطلا ردبلا

 .78ص :لوصولا ةياغ ا اوم دوا )0

 ةيافكلا ىلع ٌةَنُس وه :انباحصأ لاق ٌةدّكؤم ٌةّئُس مالسلا ءادبإ» : هيو يوونلا مامإلا لاق ()
 مالّسلا ُباوج اَمأو َهَّنُسلا لصأ َلَصَح مُهُدَحَأ َمّلَسَق ةعامجب وأ ٍدِحاوب ٌةعامج تّرَم اذإف
 ناك نإو وّقَح يف ٍنيع ٌضرف ٌباوجلاف ٍدِحاو ىلع ُمالَّسلا ناك نإف ءعامجإلاب ضرف وهف

 :ةيعيج نع رجلا طقبو عه |زخا عيب ةعاوناجاجا اذإف «ةنافك ضرف وق هن عيج ىلع

 ٌدحأ هبجُي مل ولف «نيبقاعتم وأ ًاعم اوُدَر ٌءاوس ضرفلل نيدؤم مهّلك اوناك مُهَلك اوباجأ نإو

 .«نيقابلا نع ُجَرَحلاو ُضرفلا طقسي مل مهيلع مَّلُس نيذلا ٌريغ ٌدَر ولو ءمِهّْلُك اومثأ مهنم

 . 1494 /14ج :عومجملا

 - :هلوق وهو تيمشتلاو :انّياحصأ لاق» :014 /5ج :عومجملا يف هلي يوونلا مامإلا لاق (1)



 ٍلوّصألا ٍملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصولا ٌجاَهْنِم يلا 0
 ا اق

 . "”روُهِمَجلا َدنِع لكلا ىَلَع اَهَنَأ :َلاَقُي نأ : يِناَنلا

 نلظوك يف نيلا وك لم وب 'متك ءاقيف عورلاب قوت اه اهّنأ :ُتِلاَثلا
 1 7 اهياَمتإ

 نّمو ِنيَمّرَحْلا ماَمإل ًاقالخ ءاَهنِم ٌلَضفَأ ِنيَعلا نس َّنأ : ٌعباّرلا ا هم

 ل او عَسَوُملا ٌبجاولا نايب يف ٌةلأسم

 ٍتاوَلَّصلا ٍتاقوأ نِم ِتقو ّلُك ٌميمج١ :َنيِمّلكتملاو ٍءاهقفلا ٌرثكأ لاق

 اهوكرت نإو «نيقابلا نع أزجأ نيرضاحلا ٌضعب اهلاق اذإ ةيافكلا ىلع ُةَنُس (هللا كمحري) -

 ءاهلضف لينو اهب مايقلا يف ًءاوس اوناك مُهَّلك اهولاق نإو ةّنّسلا كرت يف ًءاوس اوناك مُهّلك

 :كلام باحصأ ضعب لاقو ءروهمجلا لاق هبو انيهذم وه ٌةَُس ِهِنوك نم هانركذ يذلا اذهو

 . .(ٌبجاو وه

 مزج امك ٌحصألا وهو ,؛5١١ /ج :عطاسلا بكوكلا حرش ٠147 /١ج :علاطلا ردبلا :رظني )١(

 .؟5386ص :لوصولا ةياغ يف ايركز خيشلا هب

 ايركز خيشلا ححصو «4١١/ج :عطاسلا بكوكلا حرش 21417 /١ج :علاطلا رديلا :رظني )00

 :لوصولا ةياغ :رظني .نيع ةنس هب ريصت ال اهنأ يأ اهيف عورشلاب نيعتت ال اهنأ يراصنألا

 .8١7ص

 حرش 2147” /١ج :علاطلا ردبلا 21١5 /١ج :عماسملا فينشت :رظني ءحيحّصلا وهو فرق

 8١ص :لوصولا ةياغ 2١١4 /ج :عطاسلا بكوكلا

 ؛هلعف ىلع ًادئاز هل رولا اك ام وشب نوجا يول حاكما يب رعت حولا 4

 ءكقل/١ج : رصتخملا نايب ءك2لى/7ج : :ريرحتلا ريسيت : رظني .ًالثم سمخلا تاولّصلاك

 دعارقلا 1١0/١« :عطاسلا بكوكلا حرش ؛ 0 : عماسملا فينشت ءالد /١ج :جاهبإلا

 .48١ص :لخدملا ؛"١/59 :رينملا بكوكلا حرش «77ص :ةيلوصألا دئاوفلاو

 ٍثقول ًايواسُم هل رّدقملا ٌتقولا ناك ام :وهف حالطصالا يف قّيضملا بجاولا فيرعت اًمأو (©)
 .ةقباسلا عجارملا :رظني .هِلعِف

 نإ ان بوجولا ُتقو اّمأو» : 148 - 87١ص :لخدملا يف يلبنحلا ناردب نبا خيشلا لاق
 دأ لعفلا اهيف رؤي ٌةَعَس دجي ال ىَّنح هيف فّلكملا ىلع َقّيَض ثيحب لعفلا ٍردَقِب ًاَرَّدَقُم ّنوكي

 ةبسْنلاب مويلاك َكلذو ءَءاضَق الإ هُكُرادت نكمي مل ُهنم ًائيش َكَرَت نَم لب .. .هكرادتي مث هّضعب

 . .(قّيضَملا بجاولاب اذه ىّمسيو ءموّصلا ىلإ



 قّيَضملاو ٌعَسَوُملا ٌبجاَولا ٍنايب يف ٌةلأسم هع

 ٌكلذ نم ٍءزج يأ يفف .«لضفأ ٍتقّولا ٌلوأ ناك نإو ءاهثادأل ّتقَو سمحلا

 . "7(غادأ ٌلوُعفملا َكلذف ُهيَضيرف تّلِعُف ِتقولا

 . 29«ًءاضَق وهف ُهنع اهّلعِف َرخَأ نإف ءتقولا ٌلوأ ًءادألا» : "موق لاقو

 . *”(ليجعتَت ِتقّولا رِخآ ىلع َمّدُق نإف ءتقولا ٌرِخآ ِءادألا ٌتقو» :ٌموق لاقو

 «ِتقّولا َنِم ٌءادألا هب ّلَصَّتا يذلا ٌءَرُجلا وه ءادألا ٌتقَو» '”ٌةيفنحلا ٍِتلاقو

 ةرعاشألا نه ويملكتملا روهنجو «ةليادحلاو« ةيسفاقلاو «ةيكلاملا ةيفنصلا هيلإ تهذ
 حرشب رصتخملا ,.١/5١٠ج :تومحرلا حتاوف «7/١14ج :ريرحتلاريسيت :رظني .ةلزتعملاو

 - 4١ :ص :لوصألا ىلع عورفلا جيرخت 197 /7ج :لوصحملا 198/١« :يناهفصألا

 ردبلا «١/110ج :عماسملا فينشت «7١ص :عماوجلا عمج ء,/١/7ج :جاهبإلا 7

 /١ج :رينملا بكوكلا حرش .«57ص :ةيلوصألا دئاوفلاو دعاوقلا ١55« /١ج :علاطلا

 .58١ص :لخدملا "8

 باب ءدجاسملا باتك .هحيحص يف ملسم هجرخأ :ثيدحلا يف ُهّلوق :ٍلوقلا اذه ٌليلدو
 عيمجل ٌلوانتم اذه ُهَّلوقو .«نيذه نيب ام ُتقّولا» :(115) مقر «ءسمخلا تاولصلا تاقوأ

 :رظني .ٍرَخآلا ضعبلا ٍنييعت نم ىلوأب بوجولل ءازجألا ضعب ُنيِبعت سيلو ءِتقّولا ٍءازجأ
 .١4ص :يونسإلا مامإلل ءلوسلا ةياهن

 :لاق نَم اًنِمو» :لاقف ةيعفاَّشلا ضعبل هجاهنم يف ّلوقلا اذه دك يواضيبلا ٌمامإلا ىزع (؟)

 ةبسن يفو :ٌّتلق .١74/1ج : جاهبإلا عم جاهنملا :رظني .«ءاضق رخآلا يفو لوألاب ٌصتخي

 :لاق امدنع يكبسلا نيدلا يقت ٌدهتجملا ٌمامإلا كلذ نّيِب امكّرْطَت ةيعفاشلا ضعبل لوقلا اذه

 تقولا رخآ يف ِهّلَعَو ِهّرَخأ نإو ًءادأ ناك هيف هّلَعَف نإف ٍلَّوألاب ٌصَتْخَي :اولاق ٌةسماخ ٌةقرفو»
 ملف هنع ةيعفاَّشلا نم ساّنلا ٌلاؤس َرْثَك دقو ءانباحصأ ضعب ىلإ َبُِن لوقلا اذهو ءاضق ناك
 ًاضيأ هنّيب ام اذهو ءالال -١/78ج جاهبإلا .«بهذملا بتُك نم ٍءيش يف ُدَجوُي الو هوفرعي

 فينشت «١4ص :لوسلا ةياهن :رظني .ىلاعت هللا مهمحر يشكرزلا ُمامإلاو ,يونسألا ُمامإلا

 .١/5١١ج :عماسملا

 يف ءاج امك «تقولا لَّوأ نع ريخأّتلاب مَنأَي هنأ اذه ىلع يغبنيف .ةقباسلا عجارملا :رظني (7
 .١/5١1ج :تومحرلا حتاوف

 نكل و ؛(يونسألا حرشب) ١4ص :جاهنملا يف يواضيبلا مامإلا ةيفنحلل َلوقلا اذه بسن (4)

 ٌبهذم وه ّسيلو ءَنييقاَرِعلا ٍةيفنحلا ضعبل ٌلوقوه لب ءّرَظَن اهقالطإ ىلع ٍةَبسْنلا هذه يف
 .١/١1ج :تومحرلا ممتاز 2191١ /5؟ج :ريرحتلا ريسيت :رظني .ةيفنحلا ةّماَع

 ةعءاو 2

 - ريغ وهو «نيملكتملاو ءاهقفلا روهمج َلوق ٌفلاخي مهّلوَق ْنأ ْمِهوُي ٍةيفنحلا ِنَع لَّنلا اذه (0)



 ٍلوُصألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصُؤلا ٌجاَهْنِم 2 1 2 0 ور ع ربا. ا

 ِهِئاَذأ ٌتقوُق ٍتقولا َنِم ٍءزجب ٌءاَدألا لِصَتَي مل نإف هيف 0 نأب 00 ُهاَقال يأ

 . (ُهَلِبَق اميف عَ عّقَي مل ٌثيح لعلي ِِيّعَتل ل تف ّنِم ٌرِخآلا ٌعزجلا

5 

 ٍِتقّولا لَو نع ريالا ٌديِرَي نم ىلَع ٌبجي » :ٌةٌريغو ُيِناّلِقاَبلا ركب وبأ َلاقو ل
 #00 يوَوَنلا ُهَحَحَصَو .(ِتقّولا يف دعب لعفلا ىَلَع هيف ٌمزعلا

0 
 وه عّسوملا بجاولا ٍءادأ ّتقو َن .روهمجلا بهذمك مهّيهذم ّنأ قحلا لب ءحيحص |

 :رظني . در لا لك ب «تنرلا ءازعا حج

 .١/6١٠١ج :تومحرلا حتاوف 4١141 /7ج :ريرحتلا ريسيت

 لوألا ٌءزجلا وه ةبوتكملا ٍةالصلل ّببسلا نإ :ةيفنحلا ةداسلا بهذ حيضوت ىف لاقي د

 ؛عنام الب هتيحالصلو ِهِقبسل ًائيَع تقولا نم - لعفلاب بوجولا قلعت ىلع ٌةّلاد ٌةمالع يأ

 عومجم هلعج نكمُي الو «ةالصلا بوجول ببسلا وه تقولا نوكي نأ َنّيعت ام دعب : ينعي
 حلصي ءزج لكو ءهئازجأ ضعب نوكي نأ مزل تقولا دعب ةالصلا عوقو همازلتسال هئازجأ

 ةّماعو «ةيببسلل نيعتف هل ضراعم الو قاقحتسالاو دوجولا يف ُقبسأ لوألا ٌءزجلاو .كلذل
 هب لصتي مل نإف «ءادألا هب ّلصتا اذإ تقولا نم لوألا ٌءرَجلا وه َببَّسلا نأ ىلع :ةيفنحلا
 ىلإ لصي نأ ىلإ هيلي ام ىلإ ءزج لك نم لقتني كلذك «هيلي ام ىلإ هنم ٌةيببسلا تلقتنا ُءادألا
 .ةيببسلل ريخألا ءزجلا نيعت ءادألاب لصتم ءزج ىلإ هتني مل نإو يأ الإو «ءادألاب لصتي ءزج

 .ريسي فرصتب ١89 /7ج :ريرحتلا ريسيت

 لوق ًاضيأ وهو ءامهُّحصأ هنأو «ءنيهجو ةيعفاشلل ركذ نأ دعب ١0/ج :عومجملا يف )١(

 و «يراصنألا ايركز خيشلاو «يدمآلاو ٌيلازغلا نامامإلا هحّجر ام وهو «ةلبانحلاو ةيكلاملا

 ؛ة6ص :ىفصتسملا :رظني .هل هحيجرتب رِعِشُي هدحو لوقلا اذهل ينارعشلا مامإلا ٌركذ

 ةياغ ١/2198ج :رصتخملا نايب «47ص :لوسلا ةياهن «١/158ج :يدمآلل ءماكحإلا

 ؛١554/1ج :رينملا بكوكلا حرش «77ص :ةيلوصألا دئاوفلاو دعاوقلا 258ص :لوصولا

 ١. 58ص :لخدملا

 ؛يواضيبلا مامإلاو «يزارلا ٌرخفلا مامإلاو «ةيكلاملا َنِم بجاحلا نبا مامإلا بهذو

 نم ةيميت نب نيّدلا ٌدجم ٌمامإلاو ءٍباَّطَحلا وبأ ٌمامإلاو «ةّيعفاَّشلا نم يكبسلا جاتلا ٌمامإلاو
 ٍلَوَأ نَع ةدلكلا ويانا كارآ نكن تقولنا ىف : لعفلا ىلع ٍمَْعلا طارت رتشا ِمَّدَع ىلإ ةلبانحلا

 :لوصحملا ,148/1ج : نئاهفسألا حربكي حاملا ذا وص # نتي .اًهبوجو ٍتقو

 دعاوقلا «17١ص :عماوجلا عمج «١4ص :يونسألا حرشب يواضيبلل جاهنملا «747/7ج

 .584١ص :لخدملا .57”ص :ةيلوصألا دئاوفلاو



 [توملا ْنَظ َعَم اهِتقو لَوُأ نع ةضيرفلا رخآ نم ٌُنايضِع]

 ْنَطِل ٍتوّملا َّنَظ َعَم اَهِيَقَو ِلَّوُأ نَع "ضير َرخَأ نَم ٌنايصِع حَصألاو
 . "0اَثَم ِتقّولا َلَّوأ اًهِلِعفب لِغتْشَي نأ ِهيِلَع ُبجاَّولا َناَك هّنِإَف ءَتاوَّقلا

 9 لا دنع انآ نين تقؤلا: ىف اهلعفو شاع نإ

 [توملا َنِم ِةَمالَسلا ْنَظ َعَّم ةضيرفلا ريخأت]

 َلِبَق ٍتقّولا يف َتاَمَو ءِتوَملا َنِم ٍةَمالَّسلا ّنَط عم ةَضي ررَقلا َرَخَأ نَم امأَو

 نيل تاوسلاو هل زكا ةيِغأَكلا َّنَأِل ؛يِصعَي ال ُهَّنَأ ٌحيِحَّصلاَف «لعفلا

 (*طرَشِب وِريِخأَتِب ىَصَع ٌجَحلاَك ٌرُمُعلا ُهنَقَو اّمِم اَبِحاَو َرََخَأ نمو «"”وراّيِتخاب

 . "توما َنِم ٍةَمالّسلا نط 1[عّم] ِهِلعِف ناكمإ

 .ًالثم ةالّصلاك ءِتقولا ّدودحملا َعَّسوملا ّبجاولا ينعي (ًةضيرف رَّخأ نم ) :هلوقب دوصقملا )١(

 .9/1١١ج :عماسملا فينشت :رظني

 /١ج :عماسملا فينشت 270١ /١ج :رصتخملا نايب 2/5 /١ج :رارسألا فشك :رظني (0)

 .144١ص :لخدملا «117/1ج : عطاسلا بكوكلا حرش 147/1ج : علاطلا ردبلا

 موكحَم لجر يف اذه رّوصتْيو» :ةلأسملا هذهل ًالّثمم يوانفحلا ميهاربإ دمحم روتكدلا لاق

 يذؤي نأ بجو ؛ هيلع قولا قيضتي ب ُلِجّرلا اذهف ةنّيعُم ٍةعاس يف َريِفَتلا َّنأو «لتقلاب هيلع

 هقيقحتب ١١77 /١ج : عطاسلا بكوكلا حرش .«روفلا ىلع ةالَّصلا

 : عماسملا فينشت 37٠١- 23501١ /١ج :رصتخملا نايب 2177 /١ج :تومحرلا حتاوف :رظني 00

 .لا/ا# اال /١ج :رينملا بكوكلا حرش ء١/117ج

 ٍرِخآ يف اذه هّلعِف ّنأ ىلإ بهذ ُثيح أك ' ٌئنالقابلا ركب وبأ يضاقلا مامإلا اذه يف فلاخو

 َّعوقو ٍرِخآلا يف ُةُعوقو نوكيف ٠ ءهُّنظب ٌتقولا ٌقّيضت دق هَّنأل ٌءاضق وه لب ًءادأ ىّمسُي ال ِتقولا

 :رظني .ملعأ ُهللاو ءروهمجلا ُلوق وه ٌحيحّصلاو .ًءاضق ُنوكيف ءهِتقو ٍءاضقنا دعب ٍبجاولا
 .1//197ج :عماسملا فينشت .1١/١70ج :رصتخملا نايب

 /١ج :عماسملا فينشت ١1/١270ج :رصتخملا نايب ء١/175ج :تومحرلا حتاوف :رظني ()

 لالا لالا 1١ج 0 + لاطلا ردبلا

 (1/5ق) :ةيادبو (ب /هق) :ةياهن (*)
 .يلحملا مامإلا حرش يف ةدوجوم يه امك ؛مالكلا ةحصل اهتريغو ؛(نِم) لصألا يف (0
 ديلا 2914/1ج ةعماسملا فتشت ءالف /١ج: جاهبألا 4899 /1ج «رضتخملا نايباةرظن 031
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 م 5 رو دي
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 لوضصالا ملِع دصاقَم | ا

 1 .٠
 2 00 ىلإ لوصول ٌجاَهْنِم
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 اَنلُق ولو ءاّهيلإ ريِخأتلا ٍزاوَجِل ؛ناكمإلا ينس رجآ ني نوُكي كنا
 20 ."”ُبوجّؤلا قّقحتي انه هِنايصِع

 . 7”«ٍبوُجؤلا ٍراَرقتسال ناكمإلا َيِنِس ِلَّوَأ نم ُهئاَّيصِع ُنوُكَي» :ٌموَق َلاقو

 (©[ُبِجاَو َوُهَف هب اَلِإ ُبجاولا ْمَتَي ال ام]

 نوكي نأ طرش ءّبِجاَو َوُهَف هب الإ ةاطملا ُبِجاَولا *”هيَي ا اَم قل
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 هر راسل ؛بجَي مّل وَ ُهّنِإقةالّصلل ِءوُصْولاَك َكلذَو «ٍفّلكُملل اروُدقَم ُلعِفلا
 . "هيلع ِفقوَتملا بجاولا

(010 

00 

 قرف

 قف

 قنلل

030 

 ."١/17ج :رينملا بكوكلا حرش :١/117١1ج :عطاسلا بكوكلا حرش «١/47١ج :علاطلا

 ُبجاَولا وُهو - ريغ ىلإو التم ٌجَحلاك رُمْعلا ُهّتقو ام ىلإ عّسوملا بجاولل ُميسَمّتلا اذهو
 ناك نإف ءامهنيب ُكَرَتْشُم بوجولا َّنأل ؛ُةّيفنحلا هِضتري مل  ًالَثَم ةالّصلاك ُدودحملا ٌعّسوملا
 ٍةأِجَفلا ِتوَم ٌرْذُعو ءاَضيأ يناثلا يف يصعي نأ يغبنيف ٌبوجولا وه لوألا يف ناّيصعلا ٌُببس
 .ًاضيأ دودحملا عّسوملا يف لبق ءيرْمُعلا عّسوملا يف ٍةَأِجَّملا ٌرذع لبق ولف ٠ ءامهيف ٌماع

 ١76/١. :تومحرلا حتاوف :رظني

 .ٌجحلا يف يأ

 ١/2145ج :علاطلا ردبلا «١/114ج :عماسملا فينشت 2707 /١ج :رصتخملا نايب :رظني

 .1//١1179ج :عطاسلا بكوكلا حرش

 .ةقباسلا عجارملا : رظنب

 لوكي وهب الإ ٌرمألا متي ال ام» :مهلوقب ًانايحأو :ًانايحأ مسالا اذهب ةلأسملا هذه ىّمسُت

 ؛لمشأ َةيناّثلاو ءٌرهشأ ىلوألا ةرايعلا ّنكل» :هلك ٌيلبنحلا ٍراَجنلا نبا مامإلا لاق ًاَروُمْأَم

 /١ج :رينملا بكوكلا حرش .(ٌةبودنم ُهُتَمدَقم نوكتف «بدتلل نوكي دق ٌرمألا َّنإ ثبيح نم

 11١. /١ج :عطاسلا بكوكلا حرش :رظني .«بجاولا ةمّدقمب» ًاضيأ اهنع رّبعيو "5

 .١/57١1ج :علاطلا ردبلا :رظني .هب الإ بجاولا دجوي ال يأ

 ؛١1/١11ج :عماسملا فينشت 207ص :ىفصتسملا 2701 /١ج :رصتخملا نايب :رظني

 "ص :رظانلا ةضور :.١1/١17ج :عطاسلا بكوكلا حرش «١/158١ج :علاطلا ردبلا

 : .١195-١6١ص :لخدملا :"1/١51ج :رينملا بكوكلا حرش

 .نييلوصألا روهمج دنع بجاولا ةمدقم طورش نم لوألا طرشلا وه اذهو



8 
 اح هه

 اك هيلع ّقوَتَي اَمِ ُهُبوُجُو ِدِّيقُملا ِنَع ٍقّلطُملا بجاَولاب انزردحاو

 .؟؟ةيحت بحي ال ومو باَصْلا كل 0

 ريغ ُهَنِإَف ِةَعُمُجلا يف ٍددَعلا ٍروُضَحَك .“ "ريغ نع ٍِفّلكُملل رودقملاب اًنزّرّتحاو

 اهيوخت تلرك انك قيقا ذ نك و1 ارو "”نيفلكلا د ٍداَحآِل ٍروُدقَم

 . *0دَدَعل هكا

 [هكرت َبَجَو ِهكرتب الإ مَّرَحُملا كرق مَنِ د ال اَم]

 و «ئاَجلا ّنِم ريع كر اّلِإ مٌرَحُملا ُكرَت ٍفّلَكُملا ىَلَع َرَذَعَت ول : لا
 يف لوب َعَقَو اَِإ امك ءهيلَع ٌبِحاَو َوُه يذلا ٍمّرَحُملا ِكرَت ُِقوَتِل ٍريِغلا كلّ كَ

 ل ا ,27ةيانيجا ُبِجَي و ُهَنِإَف ليلك ِءاَم

9 7 8 8 _--_ 

 © ٌةكرت َبَجَو ِهكرتب اَلِإ مّرَحملا كرت "متي ال اَم

 اكدر
 ا سا

 0. مع +١2
 ام

 دّيقملا بفالخب ًاقلطم ٌبوجولا َّنأ :وهو .بجاولا ٍةَمّدَقُم ِطوُرُش نِم يناثلا طرشلل ٌنايب اذه )١(
 وهو «باصُنلا ِكلِم ىلع ٌفقوتم اهُبوجو ذإ «ةاكّرلاك ِطرَّشلاو ٍببّسلا ٍدوجو ٍةلاحب ُةّيوجو
 ةةماقحلا فينشت 85 /١ج :جاهبإلا 25١7 /١ج :رصتخملا نايب : :رظني لسجل حت ال

 .١/171ج :عطاسلا بكوكلا حرش «١/148١ج :علاطلا ردبلا «١/١17ج

 .رودقملا ريغ نع ينعي (؟)

 سيلف كلذ م ٌعَمو ءاهتّحصل ظرش ةعمجلا ةالص يف طّرتشملا ٍدَدَعلا ٌلامتكاو . مامإلا ٌروضحح 6

 ٌمِتِيل ِساّنلا د ٍداحآ ٌراضحإ الو ؛ةعمجلا َيَّلِصُيِل بيطخلا داقحإ ةديجلاب ةينلكملا نخأ ىلإ

 ةردق يف سيل ام يأ عوّنلا اذهف «ةعمجلا ٌةالص وهو ٌبجاولا ِهرّذعتِب طقسي لب دّدَعلا ْمُهِ

 نايب :رظني .ٍلاحُملاب ٍفيلكتلا ٍزاوَجِب َلاَق نم ٍلوق ىّلع الإ بجاو ٌريغ  ٍهِعسوو فّلكملا
 :رظانلا ةضور «١/48١ج :علاطلا ردبلا «017/ص :.قفكدللا 27١7 /١ج :رصتخملا

 -18١. ١6١ص :لخدملا 1١/١077ج :رينملا بكوكلا حرش "اص

 ءاهدوجو ةرورضل انه اهيلع تهبنو اهتعضو دقو «لصألا يف ةدوجوم ريغ نيتفوقعم نيب ام (؛)

 . يلحملا حرش يف ةدوجوم يه امك
 حرش «١/48١ج :علاطلا ردبلا 17١« /١ج :عماسملا فينشت «860 /١ج :جاهبإلا :رظني (0

 .1؟١/١ج :عطاسلا بكوكلا

 /١ج :طيحملا رحبلا 2775/1ج :لوصحملا ٠١5 - 1١5« /١ج :ةلدألا عطاوق :رظنب (9)

 .1١/159١ج :علاطلا ردبلا 1١1-7,

 مل اذإ» :اهلاثمو «ةدعاقلا هذه حيضوت يف هلك يعفاَّشلا يناعمّسلا رفظملا وبأ مامإلا لاق

 - ءٍرِهاطلاب ٌسِجَّنلا طّلَتخا اذإ كلذو ءروظحمب ّسيل امع ٌفكلاب الإ روظحملا نع ٌفكلا نكي



 ٍلوُصَألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصْؤلا ٌجاَهْنِم ا
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 ل نق ْعَلَب ىَّتَح َريوُك نإ الإ

 3 قوز ني دعم قلطوأ كنف ينجب ٍلُجَرِل ٌةَح هدم تَهّبَتشا اّذِإ اّمَأَو

 ةيفيك يف اوفلتخا مث «هلامعتسا نع ٌفكلا بجيف «ليلقلا ءاملا يف عقي لوبلا وأ مَّدلا وحن

 َمُرَح امنإ :لاق نم مهنمو - انبهذمب قئاللا وهو - ًاسجن هلك ريصي : لاق نم مهنمفا  ميرحتلا

 نم زج لمعَتَنُي ذاكي ال هّنإف هب مَّرَحُملا طالتخال حابملا ٍلوانت ىلع مادقإلا ٍرّذعتل لكلا

 نإف هباحيصأو ةفيتح ىبا بهذدي قبلي اذهو «سجّنلا نم رج لهيتسا دقو الإ ٍرِهاََّملا

 بناج يف ٌةساجّنلا ِتَعَقَو اذإ ثيحب ءاملا ناكو «ريثكلا ءاملا يف ٌةساجّنلا تعقو اذإ مهدنع

 ٍهجو ىلع ٍرَخآلا ِفَرَظلا ع َّنِم ِءاملا ُلامعتسا ٌنكميف ءِرَخآلا بناجلا ىلإ صْلخَي مل نم

 بهذم رظني و ٠١4 - ٠١5. /١ج :ةلدألا عطاوق .«ةساجّنلا نم ٍءزجل ًالمعّتسُم ُنوكي ال

 .توريب ءركفلا راد ءاهدعب امو ا//١ج :مامهلا نبا مامإلل ريدقلا حتف :يف ةيفنحلا

  ليلقلا ءاملا نأل  ةيعفاّشلا بهذم ىلع ةدعاقلل ًالاثم ٌعرفلا اذه حّلصي ال اذه ىلع و
 نبا مامإلا نِّيب امك «ةيفنحلا بهذم ىلع حلصيو  ةساجنلا ةاقالم دّرجمب سجني  مهدنع

 ةمدقملا نم اذه نوكي نأ يغبني الو» :هثأك يقارعلا نيّدلا يلو ٌمامإلا لاق كلذل :«يناعمّسلا

 .'ميرحتلاب ٌدوصقم ٌسِجَن ُلُكلاف  ةيعفاّشلا ينعي  لَّوألا ىلع اّمأو يناثلا بهذملا ىلع الإ
 .88ص : عماهلا ثيغلا

 ىلع مسالا اذه عقيو ءلّمحُت وأ «يديألاب َّلَقُت اهنأل ؛ َةّلُق تيّمُس ءةّرَجلا يه :ةّلُقلا )١(
 :سورعلا جات 24055 -١١/550ج :برعلا ناسل يف (للق) ةدام رظني .ةريغصلاو ةريبكلا

 .31/1 71/0 ل

 اهب لَمعُت تناك ةَرّونملا ةنيدملا نم ةبيرق ةيرق يهو - رجه ٍلالِق نم ناَنَلُق انه امهب دارملاو
 ٍلطر ٍةئمٌّسمخ ناتّلُقلا ٌنوكتف ءٌيِقارعلاب لطر ٌةئم ٍةبرِق ُلُك ِبَرِق ٌسمخ امهو  لالٍقلا
 راد ٠" /١ج :ةمادق نبا مامإلل ينغملا الفولال» 1١ج :مومجتملا : رظني .ٌيِقاَرِعلاِب
 .ها١/67٠5١ :ط ءركفلا

 يمالسإلا هقفلا يف زيجولا :رظني .تاكنت )١١( :ليقو ءةكنت )١5( وأ ًارتل (7170) يواستو

 .م١/8١750 :ط .قشمد ركفلا راد 7١ /١ج :يليحزلا ةبهو روتكدلل

 نبال ينغملا «١/135ج :ينيبرشلل عانقإلا «156-177و١/154ج :عومجملا :رظني (؟)

 ."١1-*1١/0ج :ةمادق

 ..فرعُي الو «ليكّولا اًمُهادحإ هجّوَر دقو ءتيب يف ناتأرما تلخد :ةلأسملا هذه ةروصو («)

 . وكنملا ٌءطو هيلع ُمُرِحَي ةروُصلا هذه يفف «ليكولا تام دقو ءاهنيعب ُهّتِجوَز امهّيأ ُجوّرلا

 ةينجألا ءطو وهو مارحلا نع ٌفكلا نأل ؛ (اهّري نأ لبق ٌليكولا اهيلع هل َدَقَع يتلا ينعي)
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 6 ةوُركَملا ٌُلَواَنَتَي اَل رمألا ٌقلطَع
 ا ءوركملا لّوانتَي ال رم قلطم

 كَ اطقم تامل 4 علا 0 00 َنهَنِم لك َناَبرُق ِهيلَع ُمُرحَي هك ' اًهنْسَي

 0 37 ."ةقلطملا 3 ان َ يجلب ةيعاكتالا كلل 00 محلل

 00 اعلا يف :لوبلا يفاللخب 00 مَّرَحُملا

 [ةوٌركملا ُلِواَنَتَي ال رمآلا ٌقَلطُم]

 لان ل يزول ميرحَت ًةَهارَك اموركم فاتر عب ناك اذإ نمألا يلم
 ا

 ةحوكنملاو ةلاصألاب ٌةيبنجألا تمّرُحَن «ًاعيمج امهنع فكلاب الإ ُقّقحتي ةيالو ءّبجاو- د

 حتاوف :رظني .مارحلا بلُغ مارحلاو لالحلا عمتجا اذإ رهتشا انه نمو «هابتشالا ضراعب

 .١/178ج :تومحرلا

 «هيف ًةعجَر ال يذلا نِئثابلا قالّطلا ىلع ٌلومحَم اذهو ءّقَّلَط ٍةدحاو يأ َرَكَذَتَي ىتح ينعي )١(
 ٌفرَصنا ًةدحاو عئطو اذا ءءاش َّنهِتيُأ ٍءطو نيبو هنيب لاحُي ال هنإف «يعجّرلا قاللّعلا فالخب

 .177 187/١ :عماسملا فينشت :رظني .ٌنييعت ءطّولا َّنأل ؛ اهيّبِحاص ىلإ قالّطلا
 /؟ج :ريبحتلاو ريرقتلا «١/158ج :تومحرلا حتاوف «27148/7ج :ريرحتلا ريسيت :رظني (1)

 24١ ١89/1ج :جاهبإلا 778 0 «08 ص :ىفصتسملا 6

 :عطاسلا بكوكلا حرش «١/54١ج :علاطلا ردبلا «177 - ١17 /١ج :عماسملا فينشت

 .١16ص :لخدملا «40ص :دئاوفلاو دعاوقلا "5ص :رظانلا ةضور ء١177/1ج

 نم ّلِحْلا يف اهب لوقلاب ملعن امو» :85 /1ج :ينغملا يف يسدقملا ةمادق نبا ٌمامإلا لاق

 تطلتخا اذإ : انباحصأ لاق» 7801/١: :عومجملا يف يوونلا ٌمامإلا لاقو ..«ًالئاق ةباحّصلا

 نك ءاوس فالخ الب داهتجالاب نهنم ٍةدحاَو ٌءطَو هل ْرِجِّي مل تهبتشاو ءءاسنب هتجوز

 ٌداهتجالاو ءاهل ظاتحُي ٌعاضبألاو ءُميِرحَّتلا ّلصألا َّنأل ؛ تاروصحم ريغ وأ ٍتاروصحُم

 . طايتحالا فال

 .79ص :لوصولا ةياغ :رظني (

 ٌنوكي ال ُهوركملاو .ًءاضتقاو ٌبلط ّرمألا َّنأل كلذو .قّلطملا رمألا تحب لْخدَي ال ٌهوركملا (4)

 هوركملا :ىرخأ ةرابعب ٌلوقن وأ ءضْفانَّتلل باطغيلا تحت ٌلَخدَي الف ءىضّتقُم الو ابوُلطَم
 حرش 2747 ١ج :طيحملا رحبلا :رظني .ناضٌقانَتيَف لعفلا ٌبولطم رومأملاو ءُكرَّتلا بولطُم

 . 418 /١ج :رينملا بكوكلا

 + ةيفانقلاو ةيفلالاو ب مينغ زين ام قد ىف ةنيكتلا ييضاقسل ا رفع لوف ومو



0 
 ٍلوُصَأْلا ملع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصُؤلا ٌجاَهنِم ا "رق
 0 كا ًافالخ

 دسار ةنهع دو هلالاو ااهنلا 20
 ةدحاو ةهج نم - -ٍ 9 2 .٠

 كاسم م
 60 ْضَقاَتَت كلذو

000 

 قفز

 هيف

 ٍتاقوألا يف ")اهل َبَبَس ال يّلا ةّلِفاّنلا ٌةالَص ٌحِصَت ال :ِلّوَألا ىَلَعَن

 مامإلل ماكحإلا «توريب «ةفرعملا راد ١/77ج :يسخرسلا لوصأ :رظني .ةلبانحلاو

 :علاطلا ردبلا 2147 /١ج :طيحملا رحبلا ,١17/1ج :ةلدألا عطاوق .1/١١1ج :يجابلا

 نيدلا ييحم :قيقحت «ةرهاقلا «يندملا راد 58ص :ةيميت نبا لآل ةدوسملا 0١

 .١٠١ا/لص :ةيلوصألا دئاوفلاو دعاوقلا «ديمحلا دبع

 لّوانتُي رمألا َقّلطُم َّنأ ىلإ اوبهَّذ ْنأب ءروهمجلا ةلأسملا هذه يف وَلاَ ةّيفنحلا َّنأب لوقلا
 صاّصجلا مامإلا نع َيِكُح ٌلوق وه لب ءروهمجلا بهذمك مهبّمذم َّنأل؛ ٌرظَن هيف «ةوركملا

 رمألا قّلطُم َّنأ : هلِصاحو هلك 1 ا وك ل ا
 يكسلوا :لوقي مث «قهاركلا ةفص ءافتنا هب ثبثي تبي «ًاعرَش ٍنِسُحلاو زاوجلا ٌةفص هب ُتْيَْي امك
 قلطمب َتْعَت تناك ْنِإو ءزاوجلا ٌةفص لوفي ناكقنا ١ اك (صاّصَجلا) يزارلا ركب يبأ نع

 يسخرسلا لوصأ :رظني .«ًاضيأ ًاعرّش ٌهوركُم وه ام ىلع ّرمألا لوانتت دقف ءًاعرش رمألا
 .557 /١ج :طيحملا رحبلا «,54و١/7ج

 عطاوق يف يناعمسلا نبا مامإلا مهنم «ةّيعفاَّشلا ٍءاملع ضعب ةّيفنحلل هاَّرَع ّلوقلا اذهو

 ردبلا يف يلحملا مامإلاو «18١ص :عماوجلا عمج يف يكبسلا جاتلاو 217 /١ج :ةلدألا

 انه ينارعشلا مامإلاو ١16١« /١ج :علاطلا

 وا :١/147ج :طيحملا رحبلا يف لاقف ةّيفنحلا نع لقّتلا اذه يشكرزلا ُمامإلا نِّب دقو

 ةّيفنحلا نيبو انَئيَب فالخلا اوُبصّنو ءاذكه .ةلأسملا اوركذ انباحصأ نم ًةعامج َّنأ ملعا
 يناعمسلا نباو «ناهرب نباو «يريشقلا نباو «نيمرحلا مامإو ,قاحسإ وبأ خيشلا مهنم

 ةمئألا سمش نإف ءرظن هيفو ؛مهريغو يجابلا ديلولا وبأو .بيرقتلا يف يزارلا ميلسو

 ةلارقلاو نش دعاوقلا :ًاضيأ رظنيو ««يزارلا ركب يبأ نع كلذ ىَكَح امّنِإ ةيفنحلا نم يسْخَرَّسلا
 /٠١. ص :ةيلوصألا

 ةباغ 216١ /١ج :علاطلا ردبلا «84ص :عماهلا ثيغلا 7547 /١ج :طيحملا رحبلا :رظني

 54١9. /١ج :رينملا بكوكلا حرش .79ص :لوصرلا

 يحتك اهيلع مدقتم ببس اهل يتلا ةلفانلا ةالص ةحص ىلإ اوبهذ نيذلا ةيعفاشلا بهذم اذهو

 امأو ؛ةهوركملا تاقوألا يف فوسكلا ةالصو ءءوضولا ةئسو «ةوالتلا دوجسو .دجسملا

 هةالصلا حصت هنأ ةيعفاشلا بهذمف ءاهيف دقعنت الو مرحت اهنإف ببس اهل سيل يتلا ةلفانلا



 0. ةوركملا ُلَواَنَتي اَل رمألا ٌقّلطَم
' 

 ميرحّنلل يِهَّنلا ١ :انلق عاوس ءاهيف ٍةالَّصلا نع عِراَّشلا يهني ورك

9 
 ظمأ

 أ

(00 

 مامإلل كلاسلا ةدمع :رظني .دقعني ال هنإف قلطملا لفنلا ءانثتساب ةهوركملا تاقوألا يف اهلك

 «ىفطصملا راد 18”١/7ج :اغبلا ىفطصم روتكدلا حرشب بيقنلا نبا

 دنع يهو «ٍتابجاولاو ضئارفلا نم ٍءيش ٌءاضق اهيف ٌحصي ال ٍتاقوأ ةثالث :ٌةيفنحلا لاقو

 ةزانجك .ةهاركلا عم اهيف بَجَو ام ءادأ ٌحصيو ءاهبورغ دنعو اهئاوتسا دنعو سمَّسلا عولط

 دنع مويلا ٌرصَع َّمَص امك « اهيلإ ريخأتلا دّمعَت مدع طرشب قيلت هيأ ةةنهو ظدشح

 يهف ال مأ ببس هل ام ءاوس ةثالثلا تاقوألا هذه يف ةلفانلا ةالص امأ .ةهاركلا عم بورغلا

 ءرصعلا ةالص دعبو رجفلا ةالص دعب لّقنتي نأ مهدنع ًاضيأ هركيو «ميرحت ةهارك ةهوركم
 نيذه يف ةهارك نودب ًاقلطم مهدنع ٌحصتف ةوالتلا ةدجسو ةزانجلا ةالصو تئاوفلا ءاضق امأ

 .120و777 /١ج :قئارلا رحبلا «595- 5940 /١ج :عئانصلا عئادب :رظني .نيتقولا

 عولط دنع) ةثالثلا تاقوألا يف ةزانجلا ةالصو تئاوفلا ءاضق ةحص ىلإ ةيكلاملا بهذو

 عولطلا تقو ًاقلطم لفنلا ةالص ةحص مدع ىلإو ء(اهبورغ دنعو اهئاوتسا دنعو سمشلا

 سمشلا عفترت ىتح رجفلا ةالص دعب ةلفانلا ةالص ةهارك ىلإ اوبهذو ءطقف بورغلا تقوو

 7١ا//١ج :دشر نبال دهتجملا ةيادب :رظني .برغملا ىلصت نأ ىلإ رصعلا ةالص دعبو

 ءاضق ةحص ىلإ اوبهذ دقف ةلبانحلا امأو «١/59ج :يرهزألا يبآللل ليلكإلا رهاوج

 هذه يف هأدتبا نإ مهدنع لفنلا دقعني ال و ءاهريغو يهنلا تاقوأ عيمج يف تئاوفلا

 فوسكو ةوالت ةدجسو ءوضو ةنسو دجسم ةيحتك ال مأ ببس هل ام ءاوس ًالهاجولو تاقوألا

 فاوطلا يتعكر أضيأ اونثتسا و ءرصعلا دعب اهيضقي نأ هلف رهظلا ةنس ءانثتساب «ةبتار ءاضقو

 ةروهشملا ةياورلا ىلع -اوبهذ و .ًاقلطم حصتف ةعمجلا ةبطخ لاح لخادل دجسملا ةيحتو

 اهئاوتسا دنعو سمشلا عولط دنع) ةثالثلا تاقوألا يف ةزانجلا ةالص ةحص مدع ىلإ مهدنع

 مهدنع ةحيحص يهف رصعلا ةالص دعبو رجفلا ةالص دعب ةزانجلا ةالص امأ يرو

 .88ص :يتوهبلل عبرملا ضورلا «4750 - 475 /١ج :ينغملا :رظني .فالخ الب

 نهيف يلصن نأ اناهني هللا لوسر ناك تاعاس ثالث» :لاق 95 ينهجلا رماع نب ةبقع نع

 ىنح ةريهظلا مئاق موقي نيحو عفترت ىتح ةغزاب سمشلا علطت نيح اناتوم نهيف ربقن نأ وأ
 مقر :هحيحص يف ملسم :هجرخأ .«برغت ىتح بورغلل سمشلا فيضت نيحو سمشلا ليمت
 رصعلا ةالص دعب ةالص ال» :هللا لوسر لاق :لاق ِهْيَِو يردخلا ديعس يبأ نعو .(61)

 مقر :يراخبلا هجرخأ .«سمشلا علطت ىتح رجفلا ةالص دعب ةالص الو سمشلا برغت ىتح
 .اهيف ةالصلا نع انيهن تاقوأ ةسمخ هذهف .(871) مقر :ملسمو (011)



 ٍلوُصَألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصْؤلا ٌجاَهْنِم ها

 ىلَع نوكتق ءضفانَتلا َمِرَل نيِتَهاَرَكلا َّنِم ٍةدِجاَو ىلَع تحَكَص وّل ذإ ءِهيِزَّتلا
 . "”""اهب ٌدَبعُم ريغ ٌةدِساف اًهِزاَوَج َعَم ِهيِرََّنلا ٍةَمارَك

 ةَموركُملا ٍتاقوألا يف ُةَقَلَطُملا ٌلِفاوَّتلا "”ُحِصَتْق :ةّيفنحلا ٍلوَق ىَلَع اَمَأَو

 .'*”ِءاوَس ٌدَح ىلع ٍبوُصغَملا يف حصن امك

 قَموركُملا ٍةَنِكمَأْلا يف ٌةالَّصلا (ةهوركملا ٌتاقوألا) :انلوقب ّجَّرَخَو

 ,**ليإلا ""ناطعأو قيرطلا ”'ةعِراَقو ماّمحلاك

 ءرجألا ُبلط وه امَّنِإ اهل ببس ال يتلا ةقلطملا ةلفانلا ةالص نم يأ  اهنم ّدوصقملا َّنأل )١(
 نم ٌرّرقم وه امك «لطاب ُهَدوصقم هيلع بترتي ال امو ؛هّلوصح ُعِنمَي اهُتيهارك وأ اهُميرحتو
 .177 /١ج :عطاسلا بكوكلا حرش 1754 /١ج :عماسملا فينشت :رظني .ةعيرشلا دعاوق

 :عطاسلا بكوكلا حرش 20161١ /١ج :علاطلا ردبلا ١1755« /١ج :عماسملا فينشت :رظني (؟)

 .":ص :لوصولا ةياغ ء١7/1٠ج
 .ةقباسلا ةحفصلا يف مهبهذم حيِضوَت يف ّرَم امك «مهدنع ةّيِميرحَتلا ةهاركلا عم نكلو ()

 ٌيهنم ةبوصغملا ضرألا يف ةالصلاف ةدابعلا تاذ نع جراخو هل رواجم ىنعمل يهنلا نأل (5)

 "0 همكحف « ءةالّصلا لعفل ٌرواجم كلذو وسفن ٍريْغلا ِكلي م ٍلْغَش ىنعمل اهنع

 ًارّثؤم نكي ملف «ةالصلا ىوس رَآ ٍلعِف ٍرابتعاب ناك َحبقلا َّنأل ءيهنلا دعب ًاعورشم
 يف ة 0 و اولا ا الإ .ًافصو الو ًالصأ ال عورشملا
 .585/7ج :ريدقلا حتف 487 - 8١ /١ج :يسخرسلا لوصأ :رظني .ةبوصغملا ضرألا
 اندنِع ٌةحيحَصو «عامجإلاب ٌمارَح ةبوصغملا ضرألا يف ٌةالَّصلا» : هيْفَذ يوونلا ٌمامإلا لاق

 نم هّريغو ُنئاَّبَجلاو لبنح نب دمحأ لاقو ءلوصألا باحصأو ءاهقفلا نم روهمجلا دنعو
 ةيشاح 7 /١ج :ريدقلا حتف :رظنيو «176/7ج :عومجملا .«ًةلطاب :ةلزتعملا

 .١/188ج :يقوسدلا

 بّبَس لثم «ٌناطعأ ٌعمَبلاو «ءاملا لوح الإ نوكي الو ءُكَرْبَملاو خانُملا :لبإلل نطَعلا (5)
 .؟148ص :رينملا حابصملا :رظني .بابسأو

 .195ص :رينملا حابصملا .ةّراملا عرق عضوم وهو «هالعأ :قيرطلا ةعراق (5)

 ةرزجملاو ةلبزملا يف نطاوم ةعبس يف ىَّلَصُي نأ ىهن» :هللا لوسر نأ هنو رمع نبا نع (0

 هجرخأ .(هللا تيب رهظ قوفو لبإلا نطاعم يفو مامحلا يفو قيرطلا ةعراقو ةربقملاو

 0 مقر ءهيفو هيلإ يلصي ام ةيهارك يف ءاج ام باب «ةالصلا باوبأ باتك :يذمرتلا
 1 .ظوظفَح ٍلَبِق نم َةَريِبَج نب ٍدْيَر يف - هيف - َمّلُكُت دقو «يوقلا َكاَذِب سيل ُهُداَنْسِإ» :لاقو



 2 00 نيّتَمِزالتم ٌريغ ناتهج هل ٌدحاولا ُءِيَّشلِإ

 ديوس ماَّمَحلا يف ٌضرعّتلاوهو «جِراَحِل اهنَع *نهّنلا ذإ ٌةحيحص اههّنِإَف

 يالا ٍروُرُمِل قيرطلا ٍةَعِراَق يفو ءاَمِرافيل لبإلا ناطعأ يفو ءِناطيَّشلا

 [نيتمزالتم ٌريغ ناتهج هل ُدحاولا ٌءيَّشلا]

 امهُدحأ دَجوُي ْنَأِب ءامهنيب َمُرالَث ال ناتهج هل ٌدحاولا ُءِيَّشلا ناك ول :ٌحرف
 نم ٌبولطَم ٍةروُّصلا هذه يف لعفلاف ٍبوُضْعَملا ؛ ٍناكملا يف ة ٍةالَّصلاك ءرَخآلا نود

 ٌّحِصَتا :اولاق ءاملعلا نم ٌروهمجلاف :ىرخأ ٍةهج نم ٌبولطَم ُكْرَّتلاو ءٍةهج
 ةّهج نم اهيلع هل ةبوقع اهيف َباوث ال ْنكلو «ًالفت وأ ًاضرق ثناك ٌءاوس ُةالَّصلا
 ."”«قيِقحَّتلا وهو» : ُنّلَحَملا ِنيّدلا ُلالَج ُحيَّشلا لاق "”بضٌَعلا

 ءٍبوُصْعَملا يف ة ٌةالَّصلا حصن ال هنأ ىلإ هئكيط 5 لّبْنَح نب ٌدَمْحَأ مامإلا َبهّذو

 ."اهلِعاف نع ظَقْسَت الو

 .(أ/5ق) :ةياهن (#*)

 ردبلا يف ُنّلحملا ٌمامإلا لاق ."٠ص :لوصولا ةياغ ١/2161ج :علاطلا ردبلا :رظني )١(
 َعوُشُخلا شؤّوشْيو ءةالّصلا نع َبلَقلا ٌلَعْشَي رومألا هذه نم لكو" : ١5١ /1ج الا

 ...(اَتَقَرتْفاف ٌحصألا ىلع ةنمْزألا يفالخب ءاهسفنل ّسيل ةنكمألا يف ُيَهّنلاف

 /؟١ج :ريبحتلاو ريرقتلا «19/7١25ج :ريرحتلا ريسيت «١/١٠4ج :رارسألا فشك :رظني ()

 /١ج :علاطلا ردبلا قار اج :طيحملا رحبلا لكدم/اج :يدمآلل ماكحإلا ل“لمك

 .١/75١ج :عطاسلا بكوكلا حرش ء6٠؟

 000 ردبلا :رظني (0

 نايرخأ ناتياور كانهو 41/١". ج :رينملا بكوكلا حرش «47ص :رظانلا ةضور :رظني (؛)

 ةالصلا لعف نأ نم ءاملعلا روهمج هيلإ بهذ ام قفاوت :امهدحأ : هن دمحأ مامإلا نع

 7940 /١جو 45ص :ناقباسلا ناردصملا .اهيف باوث ال نكلو ةالصلا حصتو «مرحي
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 نبا ٌُمامإلا لاق ءتححص الإو ءّمصَت مل ةالّصلا هذه َميرحَت ِمِلَع ْنِإ يَّلصُملا َّنأ :امهينا
 ةَحَّصلا ٌمدَع وهو  بهذَملا ةجوو» :91/ /١ج :رينملا بكوكلا حرش يف يلبنحلا راجل

 ءظرش ةالّصلاب بّرَمّتلا ةّيزو ءاهَدَسفَأ ةدابعلا طرشي يهّنلا ٌبكترم ّلخأ ىتم هنأ - ًاقلطم

 : لاحم ةيصعملاب ِبُرعَّتلاَ



 ٍلوُصألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصُؤلا ٌجاَهنِم 4# ١ 3

 [بوّصغملا نم ْجِراَخلا]

 امب «ةبجاولا ٍةبوّتلا ٍقُقَحَتِل ؛بجاوب ٍتآ "![ًابئات] "”ٍبوُضْعَملا نم ُجِراَحلاو

 0") عم 2
 جورخلا نم هب ىتأ

 (ذِئَديِح الإ عالقإ ال

 ا

 هب ىتأ ام َّنأل ؛مارحب ٍتآ ٍبوُضْعَملا نم ُجِراَخْلا» (©ةهعملا ضعب لاقو

 ْذِإ ؛ هئاهتتا َدنِع ٌقَفَحَتَت مق امّنإ ةيَوُتلاَو «ثكملاك ءِْذْذِإ ريغب لْغَش جوُرُخلا نم

 ا

 ءٌدْشآلا ْثْكُملا َررَض كلذب هعفدل ؛ جوُرُخلا ة ٌةيصعَم ةهج ِء ءاملعلا ٌرثكأ نذل

 ْمَل يح ؛رغخب اهب ٍصوُصْمملاَةَمّقلَلا ةَعاَسِإ يف لقلا ٍلاَوّز َرَّرَض اوّعلأ امك
 . "اًٌدشألا سْمَنلا ٍفَلَت ٍررَض عفدل اهُريغ دّجوُي

 ٍتآ هيلإ دوعَي ال ْنأ ىلع ًامِزاَع ؛هيف ٍلوْخّدلا ىلع ًامِاَن يأ ًابئات ٍبوصغَملا ناكّملا نِم يأ 00(

00 

 رف

 قف

 ذل

0 

 ٌريغ ٌجراخلا اّمأ ءروكذملا هجولا ىلع جوا نم هب ىَنَأ امب ةبجاولا ةبوُتلا ققحتل ؛بجاوب

 . 6/1 : عطاسلا بكوكلا حرش ء67٠ ١/ :علاطلا ردبلا :رظني .ثكاملاك ًاعطَق ٍصاعَف بئات

 /١ج :يلحملا مامإلا حرشو عماوجلا عمج نم يه امّنإو .«.طوطخملا يف ةدوجوم ريغ

 .ىنعملا ةحصل ةيرورض يهو « 7

 7/١71ج :ريسيتلا :رظني .ةلبانحلاو ةّيعفاَّشلاو ةّيكلاملاو ةّيفنحلا ءاملعلا روهمج بهذم وهو

 ردبلا ءه86١73 - 5١4/١ : طيحملا رحبلا ءالا :ىفصتسملا 189/7 :ريبحتلاو ريرقتلا ء«7577

 598/١. :رينملا بكوكلا 174/١« :عطاسلا بكوكلا حرش 2167/١ :علاطلا
 .(ها"١0) :ةنس دادغبب ىفوتملا «ةرصّبلا ٍةلزتعُم ُنمأر ؛ٌيلزتعملا ُيئاّبجلا مشاه وبأ وهو

 .7589/7ج :بهذلا تارذش :رظني

 ؛١7ص :ىفصتسملا «189 /7ج :ريبحتلاوريرقتلا 2777 - 77١/7 :ريرحتلا ريسيت :رظني

 ؛عطاسلا بكوكلا حرش :167 /١ج :علاطلا ردبلا 7١54-2518 /١ج :طيحملا رحبلا

 ."1١/98ج :رينملا بكوكلا ؛7”١ص :لوصولا ةياغ ء375/1١ج

 ؛"١ص :ىفصتسملا 189 /7ج :ريبحتلاو ريرقتلا 27377 - 77١ /7ج :ريرحتلا ريسيت :رظني

 /١ج :عطاسلا بكوكلا حرش 167 /١ج :علاطلا ردبلا 7168 5١5 /١ج :طيحملا رحبلا
 ."١/98ج :رينملا بكوكلا ء"١ص :لوصولا ةياغ «,5



 ا
 اح اق

 حيرج ىلع ٌطِقاَّسلا 35 “35

 "![جيرَج ىلع ُطِقاَسلا]

 ْنِإو ءُهلْثَق هيلع رمتسا ِنِإ فاحَحو .ىحرج نيب حيرج ىلع طَقَس نم : 0

 ِذَدَب ريغ هيلع ٌدَِتَْي عِضوَم مَدَعِل ؛صاصقلا ٍتافِص يف افُك لعق هيلع ٌرمتسي مَ

 .روكذملا كفل

 لات ذل ورمل ناله ريككلا ىلإ لِقتْنَي الو حيرجلا ىلع ٌرمَئسُي : ليقف
 لاب

 امهيواستَل ؛ٍءْفُكلا ىلإ ٍلاقتنالاو حيرجلا ىلع ٍرارْمِيْسالا نيب رّيختي : َليِقَو
: > «(") 
 .  ررضلا يف

 ْنَأ اهيف هللا ٌمكحح» :لاق «ةلأسملا هذه نع نيمرحلا ٌمامإ لِيّس اّملو

 . 2” ال

 ةلأسم يف هيلع ءاملعلا ضارتعا دعب  ٌىلزتعملا ُىِئاّبجلا مشاه وبأ اهاقلأ ةلأسملا هذه )١(

 ثثراح «مثآ هنم جراخلاو ْمْثآ بوصغملا يف ثكاملا» :لاق امدنع بوصغملا نم جراخلا

 :ىفصتسملا ١١27ص :ناهربلا :رظني .لأك نيمرحلا مامإ لاق امك ءءاهقفلا ٌلوقع اهيف

 7١/. ص

 2164 /١ج :علاطلا ردبلا 21١7 -١/7١17ج :طيحملا رحبلا ءالا ص :ىفصتسملا :رظني (0)

 1١/2358ج :راطعلا ةيشاح .”١ص :لوصولا ةياغ «١/1777ج :عطاسلا بكوكلا حرش

 :1/:844ج :ربنملا بكوكلا حرش

 ٌمامإلا ركذ ام هّليلعتو «هنكك يراصنألا ايركز مالسإلا خيش هحّجر لامتحالا اذهو

 يف ٌرَمَتْعُيو ءثكُملا ٍفالخب «ورايتخاب لعِف ٌفانئتسا َلاقتنالا َّنأ ىلإ ةفاضإلاب :َينارعّشلا
 .ا"لا ص لولا ةياغ :رظني .ءادتبالا يف ٌرّمَتُْي ال ام ءاقبلا

 .قباسلا ردصملا :رظني ()

 نأ اهيف هّيأرف .هللك ينيوجلا نيمرحلا مامإل وهو «ةلأسملا هذه يف ثلاثلا لامتحالا وه اذه (4)

 «مّرحُملا لتقلا ىلإ يّدؤُي رارمتسالا يف هل َنذإلا َّنأل؛عنَم وأ ٍنذإ نم اهيف ىلاعت هلل ّمكح ال
 ررّضلا نم هيف ِبِّبسَت ام ءاقبب هنايصع رارمتسا عم نكلو ءهلاثتما ىلع ًةردق ال امهنم ُعنَملاو
 رحبلا «١٠١75ص :نيمرحلا مامإل ناهربلا :رظني .َنايصِع الف الإو «هرايتخاب ناك ْنإ

 .177/1-177ج :عطاسلا بكوكلا حرش ١65 /١ج :علاطلا ردبلا «١/515ج :طيحملا

 - يف ٌراتخملاو» :لاقف «لوخنملا هباتك يف هحّجرو ٌلامتحالا اذه ةيلازغلا ُمامإلا راتخا دقو



 2 0389 هم وق ريتا .٠ ف 1
 ٍلوصالا ملِع ٍدِصاَمَم ىلإ لوصول ٌجاَهِنِم 5 1 1 ما دصاقَم ىلإ 0

 مِلْسملا نع ٌلاقتنالا ٌبجيف ءرفاكلاك ٍءفُكلا ٌريغ (هأفُك) :انلوقب َجَرَخو
 01 نيف فعا هلكق نذل هيلا

000) 

00 

 [ِلاَحُملاب ٌفيلكتلا]

 :ةرعاشألا صعبو «ةلزضملل انالج ؟”لافتلاب كيككلا زوجي ةلابن

 يف ىَّذعَت نإ نكلو ءٍلاقتنا الو ثكْمب رّمْوُي الف هيف ىلاعت هلل ّمكُح ال :لاقُي نأ لتقلا ٍةروُص

 تيلكت الو ءيِصعَي الف  يّذعَّتلا يأ  دِصقَي مل نإو «ٍناودٌعلا ٌمكحُح بَحَسنا «ءادتبالا
 يف لاقف باتكلا رخآ يف هّدقتناو داع هنكلو ١؟19ص :يلازغلا مامإلل .ءلوخنملا .«هيلع

 ينعي  ٌمامإلا هّلاق ام اذه مكُحلا ْئفن وهو ءَّمُكُح ال نأ هيف هللا ُمكُحا :؟88ص :لوخنملا

 مكحلا ين :َلاقُي نأ راج ولو ءًارارم هيلع هّنرّرك دقو ءُدعَب هّمِهْفَأ ملو «هيف - ٌينيوجلا

 ًامكُح مكحلا يفن ُلعَج ٍةلمُجلا ىلعو «عئارّشلا ٍدورو لبق كلذ لاقي نأ زاجل ؛مكح

 كرّتلاو لعفلا نيب , فاعمل( شب ال ناك نإ تانالاو يتلا ل حجار « ضقانت

 قيصتسلا رت اينارلع يحن وت دقو .«اهيلع ليلَد ال ٌةَقَّقحُم ٌةحابإ وهف ءانع نإو

 .اهنم ًةدحاو حجري ملو ءثالَّئلا تالامتحالا ٌركذو هقلأ امن رخأ خي م وه و - ال7" ص

 :عطاسلا بكوكلا حرش :168 /١ج :علاطلا ردبلا «١/177ج :عماسملا فينشت :رظني

 ."١ص :لوصولا ةياغ ء,177/1ج

 :روهمجلا بهذم وهو اهدحأ :ٍبهاذَم ىلع ٍلاحملاب فيلكتلا ٍزاوَج يف ٌءاملُعلا فلتخا

 ةاوسلا نيب ممجتلاك هَتاَّذِل - القعو ةداع ًاعنعمم يأ ًالاحم ناك ءاوس ًاقلطم هُراَوَج

 «ناسنإلا نم ناريطلاو نِمَّرلا نم يشملاك  ًالقع ال ةداع ًاعنتمم يأ  هريغل مأ «ضايبلاو
 مامإلا نع لوقنملا وه لوقلا اذهو «نمؤي ال هنأ هللا ملع نمل ناميإلاك ةداع ال ًالقع وأ

 - ١7١ /١1ج :جاهبإلا «55ص :يبرعلا نبال لوصحملا :رظني .ه#و يرعشألا نسحلا يبأ

 :علاطلاردبلا «١/177ج :عماسملا فينشت 11١١/1١-317« ج :طيحملارحبلا 7

 .١/587ج :رينملا بكوكلا حرش ء”7 ١7ص :لوصولا ةياغ ء167/-167/1ج

 نع لقثو ءٌروجيُف هريغل وأ ءهب ٌفيِلكتلا ُروجَي الف هتاذل ًاعنتمُم ًنوكي ْنأ نيب ليصّتلا : اهيناث
 بجاحلا نبا ايزل ابقيأ ةراتخاو ءيلازَغلا ليَم نع هلّقتو ,يدمآلا هراتخاو «دادغب ةلزتعم

 حرش 287 -١/1481ج :يدمآلل ماكحإلا :رظني .ٌئناهفصألا ٌمامإلا هّحراشو هرصتخم يف

 :طيحملار حبلا «177 - 1/١17ج :جاهبإلا 2777ج :يناهفصألل بجاحلا نبا رصتخم

 00 حرش 2161 -١/197ج :علاطلا ردبلا ١/1117ج :فينشتلا ,"17-*/1ج

 ج :رينملا بكوكلا حرش 7 - ”١ص :لوصولا ةياغ «178-١/174ج :عطاسلا
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 عم ده
1 

 ِبَهَل يبأو لْهَج يبأك ءناميإلاب نِمْؤُي ال هّنأ هللا َمِلَع ْنَم فيلكت ْنأل١ :اولاق

 دنيا

 لاكملاب ٌفيلكلا

 ُبّئرتَيَف «ٍتامّدقملاب َنوْذُخأَي له مهُرابتخا وهو «ٌةدئاف هيف َّنأب :ّبيِجأو
 . 7ثاقعلاف ال ذأ ثاوُثلا اَهيلَع

 مهّنأب انلق ْنِإ ءتامّدقملا َّنأل ؛يدنِع ٌءيش باوججلا اذه يفو :ٌّتلق
 .لّمأتَف ءِلاَحلل ُلاَحلاف ءاهِسْفَن يف َدِصاقم اهانلعَجو اهب َنوفّلكُم

 ًالاحُم ًنوكي نأ َنيِب ٍلاحُملاب فيلكّتلا زاوج يف قرف الو» ٌءءاملُعلا لاق
 ٍلاحملا نيبو «ًالقعو ًةداع ٌمنتمم وهو «ضاَّيَبلاو داوّسلا نيب *”همَجلاك هِتاذل

 ٌةداع ال القع وأ ءناسنإلا نم ناريلاك ًالقع ال ٌةداع ًاعتتمم نوكي نآب هريغل
 0 نويل هنا زا: هلع نم كانك

 ؛(©:تاَّذلاب ال ٍريَغلاِب ٍلاحُملا ٌعوقو ٌقحلاو» :ُهللا ةمحر ْئكبّسلا نبا لاق

 نع لوقنملاو «ةّيفنحلا بهذم وهو ءًاضيأ ٍهعوقُو ُمدَعو .ًاقَّلطُم هب فيلكتلا ُعْنَم :اهثلاث -
 :ريبحتلاو ريرقتلا «١/14١4ج :حيولتلا عم حيضوتلا :رظني .ةرعاشألا ضعبو «ةلزتعملا

 .ةقباسلا عجارملاو «7//17ج :ريرحتلا ريسيت 09-2117 /7ج

 افالخ - زئاج ٌريغ قاطُي ال امب ثفيلكُتلا» : دك ٌيفنحلا ةيبوبحملا ةَعيَرشلا ٌرَدَص مامإلا لاق )١(

 «هَعَسْو الإ انت هنأ كَلَكُي الإ» : ىلاعت هلوقلو «ميكحلا نم قيلُيال هّنأل ؛- ّيرعشألل
 .١/414ج :حيولتلا عم حيضوتلا ."تايآلا نم كلذ ريغ ىلإ .[7187 :ةرقبلا]

 َّنأل ؛هدابعل حلصألا ٌلعف ىلاعت هللا ىلع بجي هنأ ىلع ًءانب لاحُملاب فيلكتلا ٍةلزتعملا ٌعنمف

 .ًاعنتمم هب ٌفيلكُتلا ٌنوكيف ؛هللا ىلع ًابجاو نوكيف دابعلل ٌحلصأ ٍلاحُملاب فيلكُتلا مدت

 .هلبق يذلاو قباسلا عجرملا :رظني

 هّنوقيطُي ال امب هّدابع ُهللا فلكي نأ لضّملاو ةمكحلاب قيلَي ال هَّنأل :هل ةّيفنحلا ُعْنَم امأ و

 ٌكرتو ُهَفَس لضفلاو ةمكحلاب ُقيِلَي ال امو َباذَعلا اوُقحتسيو ةرورّضلاب ُكرّتلا ُمزلَيَف ءًالصأ
 ١/ :حيولتلا :رظني .ىلاعت هللا نع هرودَّص ُروجَي ال ٌحيبق وهو ءهٌّقحتسي نَم ىلإ ٍناسحإ
4 

 ."١ص :لوصولا ةياغ ء«١/59٠ :عطاسلا بكوكلا حرش ؛«١/977١ :علاطلا ردبلا :رظني )00

 .(أ/8/ق) :ةيادبو (ب /5ق) :ةياهن (*)

 . ًافنآ رم امك ءاملعلا روهمج بهذم وهو (07

 .9١ص :عماوجلا عمج (4)



9 ٍ 205 0 39 0 
 ٍلوصألا ملع ٍدِصاَمَم ىلإ ٍلوصَولا َجاَهْنِ 5 نكد : ألا دصأقَم ىلإ صولا َحاَهنِم

 َتَصَرَح ْوْلَو سائلا مك آًمَو» :لاقو «ناميإلاب ِنيلَمَّئلا فّلك هللا ّنأل
 يف كلذو هعوقو مّدَعِب ىلاعت هللا مّلعل ؛مهرثكأ ناميإ َمئتماف 0 ”#نينِمْؤُمِب

 علا ةمملا

 [ ٍةَعيرَشلا عورفب ٍراَفَلا فيلكت]

 نأ ىلإ ءاملفلا ذنكأ ته:  تيرشلا رج رئاكلا نبك هاي : هلام

 د طرق نما إ ٌةين هنم ٌحصت ال ناك نإو اةعيرَّشلا عورفب ٌفّلكُم رفاكلا

 رماوألا ٍلاثتما ِكرَت ىلع ”ةرخآلا يف ِبّقاعُي اذه ىلَعَف «ُمالسإلا ًالَثَم ءوضولا

 )١( ةيآلا ءفسوي ةروس )١١7(.

 - 6١ا//١ج :علاطلا ردبلا «.43ص :عماهلا ثيغلا ١/١21ج :عماسملا فينشت :رظني (؟)

 لاوقأ ةلأسملا يف و ."5ص :لوصولا ةياغ «١/179١ج :عطاسلا بكوكلا حرش «

 .ةلاطإلا ةيشخ اهركذأ مل عجارملا هذه يف رظنت ىرخأ

 راّقكلا ٍفيلكت ُبوجو وهو «هيلع ٌقِفَتم :لوألا بناجلا :نيبناج نِم ثَحِبُت ةلأسملا هذه ()
 ١/ :جاهبإلا :يجابلل تاراشإلا :رظني .تالماعملاو تايانجلاب مهتبطاخُمو «ناميإلاب

 6501/١. :رينملا بكوكلا حرش 2١8٠5 /؟ :ريرحتلا ريسيت 5

 بناجلا اذهو ءاَهِوْحَنَو مْوَّصلاَو ٍةاَكَّرلاَو ٍةاَلَّصلاَك «مالسإلا عورفب مهفيلكت : يناثلا بناجلا

 .ليلق دعب يتأيسام ىلع «ءاملعلا هيف فلتخا

 «ةرعاشألا بهذمو دمحأ مامإلاو يعفاشلا مامإلا بهذمو «كلام مامإلا بهذَم ٌرهاظ وهو (5)

 ور وراس يف هللا َّنأل ؛ةيفنحلا نم صاصجلا مامإلاو يخركلا مامإلاو

 © َرَثَس يف ككل امه :راثلا لهأ نع هتياكح يف ىلاعت هلوق وحن ءٍعرّشلاب مول قلعت امم

 5 ىلع مهيافع نجازابخإ ةيآلا هذه يفف [57 - 47 :رثدملا] 4069 نبدأ وو بدك اكو

 :ىلاعت هلوق وحنو ,مهِرفُك ىلع باَّنعلا نم اوُقحتسا ام عم نيكاسُّملا ماعطإ كرّتو ةالّصلا
 ةروس يف ىلاعت هلوقكو [47 :نارمع لآ] «ًاليبس ِهّلِإ عطَتْسا نم ِتْيِْلا ّخِح سيّنلَأ َلَع هيوم
 :رظني .تايآلا نم كلذ ريغو [7 - " :تلصف] «©) َنيِكِرْتُْلِ لوو ...# :) ةيآلا «,تلصف
 -١/37ج :ناهربلا 278 - 7ص :يبرعلا نبال لوصحملا «550ص :يجابلل تاراشإلا

 حرش 21577 -١/١77ج :طيحملارحبلا ء175 ١ج :جاهبإلا "١ص :لوخنملا «4*

 لوصألا يف لوصفلا «501/1ج :رينملا بكوكلا حرش «١/171ج :عطاسلا بكوكلا

 .6١1ا/ - 55/75١ج :صاصجلا مامإلل

 - «ةرخآلا يف مهباَقِع ٌةرثُك ةيمالسإلا ةعيرّشلا عورفب نوبطاخُم مهّنأب ٍلوقلا نِم ٌةدئافلاف («6)



 ب 2 9 عورمب ر 2 خا ةَعيرّشلا 2 اًمَكلا ٌفيِلُكَت 8
 8 هناقأ

 و ا 55 0

 :ىلاعت ةلوق اذه ٌديؤيو «هيف هبيغرت ثيح نم ناميإلاب طقست تناك نإو «َةّيعرشلا
 : ىلاعت هلوقو . 240 َرَقَس ف :كام ان (©) مجمل نع © نكس ٍتّنَج فإ» 5 00 سل سس - ءواص مس م طخ رسصوم هير

 "774 نورفك مه ورجل مهو ركل َنونْوي ال َنيِذل ©9 َنيِيِرْتعَل لْيوو (007*0) يس عا حن رع سس ل يا يس هلا 0 هي و م حس جحا كاعسم

 ٍفّلكم ٌريغ ٌرفاكلا َّنأ ىلإ ةّيفنحلا ٌرثكأو *”*”دماح وبأ ٌحِيَّشلا َبهذو
 َدعَب ُرَمْوُي الو ءرفكلا عم اهّلعف ٌنكمُي ال اهنم تارومأملا َّنأل ؛ٍةعيِرَّشلا عورفب
 ضيعبَت نِم ًاَرَذَح ؛تارومأملا ايل لوي تاّيهنملاو ءاهئاضقب ناميإلا

 60 لكلا

 :عومجملا :رظني .اومّلسأ اذإ اهنم مهّئاف ام ءاضق الو ءاينّدلا يف عورُقلا لعفب ةبلاطملا الا
 .١/9607ج :رينملا بكوكلا حرش ؛5 /”ج

 )١( نم تايآلا ءرثدملا ةروس )5٠  "5(.

 .(87 .5) ناتيآلا ءتلصف ةروس (؟)

 :لوصولا ةياغ ,.١/١1ج :عطاسلا بكوكلا حرش «١/159ج :علاطلا ردبلا :رظني (9)

 .١/4١6ج :رينملا بكوكلا حرش ؛"7ص

 رهاط يبأ نب دماح وبأ مامإلا خيشلا ءدمحأ نب دمحم نب دمحأ :وه ٌينييارفسإلا يأ (4)

 ةقف سّرَدَق ثدح وهو دادغب مدّق «(ه145) ةنس َدِلُو ءقارعلاب ةّيعفاّشلا ٌحيش «ينييارفسإلا

 ةسائر هيلإ تهتنا «ةنس (17) نبا وهو ىتفأ «هريغو نابزرملا نبا نسحلا يبأ ىلع يعفاشلا
 مظَعو ««ةعبارلا ةئملا ددذجم هنإ) :ءاملعلا ضعب هنع لاق ىتح ء.دادغب 7 ايندلاو نيدلا

 :رظني .(ه405) :ةنس لك يفوت «ةمئألا نم ريثكلا هب ٍجَّرخَت «ماَوَعلاو كولملا دنع ُهُّهاج

 يضاق نبال ةيعفاشلا تاقبط ءالالا - "/١/8ج :حالصلا نبال ةيعفاشلا ءاهقفلا تاقبط

 .179/" - ١097 /١1ج :ةبهش

 /١ج :علاطلا ردبلا :١/777ج :طيحملا رحبلا :يف ينييارفسإلا مامإلا نع لقّتلا رظني ()

4. 

 حتاوف 16١«  58/7١ج :ريرحتلا ريسيت 2755 - 757 /5ج :رارسألا فشك :رظنب (1)

 7” :لوصولا ةياغ «١/1509ج :علاطلا ردبلا :رظني و -1١14: ١/18١ج :تومحرلا

 ."7 ص

 نأ ةداهش ىلإ مِهُعْدا» :هل لاق نميلا ىلإ هيض ًاذاعم انَدِّيَس ثعب امل هلوقب ًاضيأ اولدتساو
 مهيلع ضرتفا دق هللا نأ ْمهْملعأف كلذل اوعاطأ ُمه ْنِإف «هللا لوسر ينأو هللا الإ هلإ ال

 - «ةاكزلا باتك :يراخبلا هجرخأ] .«مهئارقف ىلع ُدرّثو مهئاينغأ نِم ْذَحْوُت مهلاومأ يف ًةقدص



- 
 7 5ك

 ٍلوُصَألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوصَولا ٌجاَهْنِم قبل

 باجيإلا نِم فيلكّتلا باطخ يف وه امَّنِإ ٌفالخلاو» :ٌءاملعلا لاق
 1 ءَجولا ةمرُل يس ياللا نوكك "”بيلكتلا ىلإ عجرت او «ميرحّتلاو

 ّقاللَّعلا نأ ؛رفاكلا يقال ٍةَّحصب ْمُكَحَي ةعيرّشلا عورُفب ٌتّلكُم ٌرفاكلا 3 :ّلاق

 ْحَحَصُي مل ٍفّلكُم ٌريَغ ٌرفاكلا َّنِإ :َلاَق نمو «ٍفيِلكُتلل عِجاّرلا عضّولا باطخخ نِم

 00000000. 9اكالط هل

 ومعلا ١

 تناطتك با عضولا نيب ُعِجرَي ال ام (ٍفيلكتلا ىلإ ٌّعِجَرَي امو) :انلوقب َجرَححو
24 

 تاك ةقومملا بترتو ءاهَنوُد اَمَق ٍتايانجلاو ا فالتإلاك «ٍفيلكّتلا

 ناك ول معَن «قافّتالاب ملسملاك كلذ يف َرِفاَكلا َّنِإَف ةبمَتلا تو عيبملا

 137 ينم هلو ةقرزخ نتافب ذاث نزع دداكلا

 نيتداهشلا ىلإ ءاعدلا باب «ناميإلا باتك :ملسمو 071 مقر «ةاكزلا بوجو بايب -

 .[0) مقر «مالسإلا عئارشو

 ةفص عم رفاكلاو «ىلاعت هللا نم ًامكح ةرخآلا يف باوثلا لين يه ءادألا ةدئاف نإف ًاضيأو
 :رارسألا فشك :رظني .ىلاعت هللا نم ًامكح هر ىلغ هل ةزوتع ؛باوثلل لهأب سبل رفكلا

 عضولا باطخ نم ينعي فلن

 بكوكلا حرش للا /1ج :عطاسلا بكوكلا حرش 527 :علاطلا ردبلا :رظني )0

 6٠086. /١ج :رينملا

 عضّولا باطخ يف ُفيلكّتلا طرَتْشُي ال١ :١١<ص :ديهمّتلا يف هلاك يونسألا ٌمامإلا لاق (6)

 ؛نونجُملاو ٌيبَّصلا لام يف ٌةاكّرلا ٌّبجَت اذهلو «كلذ وحنو نامَّضلل ًابِحوُم ٍفالتإلا لعجك

 .«ةميهبلاو يِهاّسلا لعفو امهلعفب ُنامَّضلاو

 /١ج :عطاسلا بكوكلا حرش «١/١151ج :علاطلا ردبلا 18٠« /7ج :ريرحتلا ريسيت :رظني (5)

 : 90 .١/005ج رينملا بكوكلا حرش ء37

 يفو ءاهبابسأ باكترا نع ًاَرِجَر تعرش اهنوك :تابوقعلاب مهتبطاخُم هِجوَو» :ٌءاملُعلا لاق

 اورثآ مهّنأل؛قيلأ مهب كلذو «ٌيويند ينعم اهب بولطملا َّنأ :تالماعملاب مهتبطاخُم ِهِجَو
 1١6١. /7ج :ريرحتلا ريسيت :رظني .«ةرخآلا ىلع اينذلا



 2 و

 د ١ 59 ىل و : فلكملا ىلإ باطخلا هّكوت تق

 [ٍلعِف ريغب فيلكتلا]

 «ًالعِف ىّمسُي ُدبَعلا هب فْلُك ام ُعيمجُف ٠ ءًادَبَأ لعِف "”ٍريغب : , تلت ل : هلابيق
 . ””ٌلعِف ٌفكلاو تك هّنأل ؛ًالعِف هنَع يِهنَملا نَع ٌءاهتنالا َيمُس انُه نمو

 (7[فّلكملا ىلإ باطخلا هُّجوت ٌتقو]

 هيلع يذلا ؟اَهَدنِع وأ ة رَشابَملا لبق وه لع ؟ لعفلاب ٌرمألا ُقّلَعتَي ىَتَ
 لوخُ دعب قلعت نوكُي ْنكل هل ةَرَشابُملا َلبَق لعفلاب قّلعتُي يذلا مشا

 ©""كمازلإلا هّقّلعَت ٌريتسيو «'”مالعإلا ليبس ىلع هلْبَقو ماّرلإلا ٍليِبَس ىلع هتف

 )١( :عماوجلا عمج ج .«لعفب الإ فيلكت ال» : عم اوجلا عمج ةرابع ص١9.

 الإ نوكي ال امهالكو «يضلاواومألا فيلكتلا قلتم نأ نيملكتملا رثكأ هيلإ بهذ ام اذهو (؟)

 يف امأو «مايصلاو ةالصلاك هب ٍرومأم لعف داجيإ هاضتقم نأل ؛ٌرهاظف رمألا يف امأ «ًالعف

 .لعف ًاضيأ وهو ءانزلا نع فكلاك هنع يهنملا نع سفنلا ُتفك هيف فيلكتلا قّلعتمف يهنلا
 ماكحإلا 2.3770 /١ج :يناهفصألا حرشب بجاحلا نبا رصتخم ءالا ص :ىفصتسملا :رظني

 «"7؟7ص :ةيلوصألا دئاوفلاو دعاوقلا 9١ص :عماوجلا عمج 145 ١94 /١ج :يدمآلل

 .550١ص :لخدملا «8/7١5ج :ريبحتلاو ريرقتلا «170 /7ج :ريرحتلا ريسيت

 ضمغأ يهو» :ةلأسملا هذه نع هّلوق يفارّقلا مامإلا نع ٌيطويّسلاو ُيقارعلا نامامإلا لقن )0

 ثيغلا :رظني .«عورفلا يف : ٌةرمُث اهل ُرهظَي ال ذإ ءاهاودج َهَّلِق عم هقفلا لوصأ يف ٍةلأسَم

 مامإلا هلاق امم ًاضيأ ٌبيرق اذهو «١/174ج :عطاسلا بكوكلا حرش :98ص :عماهلا

 .156/1ج : جاهبإلا يف أ 5 يكبسلا جاتلا

 زاوج ىلع ُناَّنلا قْفّتا» :هثلك يدمآلا مامإلا ٌلوق روهمجلا نع لقّتلا اذه يف لصألا (5)

 :رظني و «١/140ج :ماكحإلا .«انباحصأ نم ذوذش ىوس هثودح لبق لعفلاب فيلكتلا

 2497 /١ج :رينملا بكوكلا حرش .١٠٠ص :عماهلا ثيغلا «177//١ج :عماسملا فينشت

 .77 - ”؟ص :لوصولا ةياغ يف يراصنألا ايركز مالسإلا خيش لوقلا اذه ٌمحّصو

 لصحي الو «لعفلا داجيإ بوجو داقتعا يمالعإلابو «لاثتمالا يمازلإلا قلعتلاب دارملا (4)

 .77ص :لوصولا ةياغ :رظني .داجيإلاو داقتعالا نم لكب الإ لاثتمالا

 /١ج :عماسملا فينشت «9١ص :عماوجلا عمج :رظني .روهمجلا نم رثكألا لوق وه اذهو 00

 0 2171 /١ج :علاطلا ردبلا .١٠٠ص :عماهلا ثيغلا ٠7

 - /١ج :رينملا بكوكلا حرش ؛”7ص :لوصولا ةياغ «١/174ج :عطاسلا بكوكلا حرش



 أ )لق ٍلوُصألا ملِع ِدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصُولا ٌحاَهْنِم يا

 يِفَْنيَف هنم غارَّفلاب لّصحَي امّْنِإ ًالئَمَو ٍةالَّصلاك َلعفلا َّنأل ؛ِهّل ٍةَرشابملا َلاَح هب

 20 ٍءزج ءافتناب

 ص
 ألا ُقّلعتَي ال» :هك ٌئيكبّسلا نبا لاقو ع

 .ملعأ ةللاو ."”(طَق هل ةرشابُملا

 [بيترّتلا ىلع رثكأ وأ نيرمأب قّلعتت يتلا ُماكحألا]
 هلو «ِتيترَّتلا ىلع رثكأ وأ نيّرمأب قّلعتُي ام ماكحألا َنِم نوكي دق :ٌةلأسم

 نرخ 1 حامي ًةراتو نيرمألا نيب ٌعْمَجلا ٌمُرحَي ًةراتف «بتارّم ٌثالث

 ْنكل «هّلكأ ُروجَي امهنم َاَلُك َّنإف «ةتيّملاو ىّكْذُملا ّلكأ : عْمَجلا ميرحت ُلاِثِمَق

 ْعْمَجلا ٌمُرَحَيَف ءىّكْذُملا هِتْلمُج نِم يذلا (*اهريَغ نَع ٍزجَعلا دنع ٍةتيَملا لكأ ٌراوَج

 0 ىلع روق كين عقلا مخل ءاعزت
 فوخل ؛ِناَرِئاَج امهّنإف ءمُميَتلاو ءوضولا :نيّرمألا نيب عُْمَجبلا ةحابإ ُلاثمو

 َدنِع الإ مازلإلا ِهِحَو ىلَع لعفلاب *”رم

 :رظني .ةرشابملا لاح قلعتلا عطقني هنأ يلازغلا مامإلاو نيمرحلا مامإ ٌبهذمو «4460

 .ةقباسلا عجارملاو 2ك56/1ج : جاهبولا 2و0 /1ج :ناهربلا

 .77ص :لوصولا ةياغ 178/١« :عطاسلا بكوكلا حرش ؛١/177 :علاطلا ردبلا :رظني )١(

 .(أ/87ق) :ةياهن (8*)

 2401/7 ج :لوصحملا :رظني .ىلاعت هللا امهمحر يواضيبلاو يزارلا نامامإلا بهذم وهو (")

 لوقلا اذه نع هلك يكبسلا جاتلا مامإلا لاق «57 ص :لوسلا ةياهن «١/177ج :جاهبإلا

 ٠١. :عماوجلا عمج :رظني .«قيقحتلا وه» : هنأب

 مالسإلا خيش ًاضيأ هدر و ء.197- ١980 /١ج :ناهربلا هباتك يف نيمرحلا مامإ هفّعض دقو

 .”7ص :لوصولا ةياغ يف يراصنألا ايركز

 ؛(١1ص :عماوجلا عمج ,١1/١19ج :جاهبإلا عم جاهنملا «787 /5١ج :لوصحملا :رظني ()

 -١/115ج :علاطلا ردبلا ١50 -15١« /١ج :عماسملا فينشت «٠4ص :لوسلا ةياهن

 ."7”ص :لوصولا ةياغ .174 - ١/158ج :عطاسلا بكوكلا حرش «717

 الو اج ريغ ركض نه هَّمأ ِريَِل دب َّلِهُأ آَمو رحل ْمَْلَو ْمَدلاَو َةَنِبَمْلا ْمُكِيلَع مر انثإ» (9)
 .[107 :ةرقبلا] 40 مِيِحَت ٌروُفَع هنآ َّنِإ ْةِْلَع َمْنِإ الق ٍداَع

 :علاطلا ردبلا . ٠6ص :لوسلا ةياهن 2191١ /ج :جاهبإلا ,58* /”ج :لوصحملا :رظني (5)

 .””ص :لوصولا ةياغ .١/178ج :عطاسلا بكوكلا حرش ء5/1-117ج



 أ أ ا بيترتلا ىلع ٌرثكأ وأ نيّرمأي قلعتت يتلا ماكحالا ا ا 86 ا قي لا كا دك

 ةّفشمل ًالّمحتُم أّضوتي مث ءءوضرلا نعم ةلرورش تع يررسألا ني ءّربلا ِء ءطب

 ا ضاقتنال] ؛ةمكبت هئوضوب لطب نِإو ءعْربلا ءظب

 نكل (ٌّبِجاَو اهنم الك نإ .عاقولا ُةراََك ُلاَصِخ : امُهّنيَب عْمَجْلا بابحتسا لاثمو

 . "”يقاتعإلا نت ٍزجَعلا دنع مايّصلا ُبوجوو «مايّصلا نع ٍزِجَعلا َدنِع ماعطإلا ٌبوجُو

 ؛ةراقكلا اهنم ّلكب يوُنيَف ءامهتيب ٌعْمَجلا ٌنسُيو» :'*”ُيِزاّرلا ٌُمامإلا لاق

 لعفلاب طَقَس نإو ءَضْرُملا ِةَداَعُملا ٍةالّصلاب يوني امك لّوألا لعفب تطَقَس ْنِإو
7 | 1 َ 

 . ؟ةالوأ

 َمُميتَي ْنأِب «هللكك يلحملا نيدلا لالج مامإلل ةلأسملل ريوصّنلا اذهو .ةقباسلا عجارملا :رظني )١(

 هّنكلو «هنم ًةدئاف ال اذه هّمّميِت َّنأ عم ءضرَملا ةّقشمل ًالّمحتم أّضوتَي مث «ضرملل الو
 .18 /١ج :عطاسلا بكوكلا حرش .١/177ج :علاطلا ردبلا :رظني .ٌحابم

 يذلا ٌحيحَّصلا وه و «هتدئاف ءافتنالا : 5/1ج :علاطلا ردبلا يفو ء«لصألا يف اذكه (؟)

 .ملعأ هللا و «مالكلا ىنعُم هيضتقتي

 2ا151/-١/1537ج :علاطلا ردبلا .4 ٠ص :لوسلا ةياهن 2197 - 191 /ج :جاهبإلا :رظني ()

 َ 1 .١/178ج : عطاسلا بكوكلا حرش

 ٌسولج ُنْحَن اَمَئْيَب :لاق هيَ ةريره وبأ هاور ام ةرافكلا هذه لاصخ دحأ بوجو لصأو

 ىَلَع ٌتْعَمَو :َلاَق كَل اَم» :َلاَق ءٌتْكَّلَم هللا َلوُسَر اَي ةداقل لكر ةلاجاإ يكلادلو
 ُعيِطَتْسَت ْلَهْف» :َلاَق كال :َلاَق ؟هاَهّقِتعت َدَبَكَر ُدِجَت ْلَم» :هللا ُلوُسَر َلاَقَف ءٌمِياَص اَنَأَو ١

 ال :َلاَق ؟ ائيِكْسِم َنيْنِس ٌماَعظِإ دِجَت َلَهْه» :َلاَقَق ءال :َلاَق ؟ (ِنْيَعباَمَتُم ٍنْيَرْهَش ٌموُصَت

 *َلاَق لكك ُقَرَعلاَو دق اه عي ثلا نأ كلك ىلع انيق يلا تك :لا

 َلوُسَر اي ينم َرَق َرَمْفَأ ىَلَعَأ : لَجَّرلا َلاَقَق اهب ْقَّدَصَتَم اَمْذُح» :َلاَق ءانأ : :َلاَمَق ؟ (لِكاَّسلا َنْيَأ»

 ىَلَح بلا َكَحَضَم يِتِنَب لهأ ِْم ُرقْف ِتْيَب له - ِنيَِْحْلا ُدبرُي - اَهيَباَل نيب اَم هللا َوق هللا
 ملسمو :«(1875) مقر :هحيحص يف يراخبلا هجرخأ .«َكَلْهَأ ُهْمِعظَأ» :َلاَق َّمُث ءُهياَيْنَأ ْتَدَب

 )١١١١(. مقر :هحيحص يف

 ةثرابعو ءهمالك نم ئحوتسُم وه امّنإو «ًاًيفرَح همالك نم سيل يزارلا مامإلا نع ُلقَّتلا اذه (4)
 .«رطفلا ةرافك لاصخ نيب ٌعمجلا بيترتلا يف بودنملا لاثمو» :787 /؟ج :لوصحملا يف

 ىلع دراولا لاكشإلا عفد يف لكك يّلحملا مامإلل وه امَّنإ ىلعألا يف لوقنملا مالكلاو .طقف

 .١/1557ج :علاطلا ردبلا :رظني .ةلأسملا هذه

  ةنس عمجلا نأب مكحلاف» :مالكلا اذه ةحص نايب يف هلك يكبسلا نيدلا يقت مامإلا لاق 0



 د ٍلوُصَأْلا ملع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُسُؤلا ٌجاَهنِم 4

 [لَدَبلا ىلع رثكأ وأ نيرمأب قلعت يتلا ماكحألا]
 لّدَّبلا ىلع ْنكل ءرثكأف نيّرمأب ُقّلَعتَي ام ًاضيأ ماكحألا َنِمو» :ٌءاملُعلا لاق

 ٍبيِترَثلا مسق يف انلق امك ««ُنسْيوأ حابُي وأ ُممَجلا ٌمرحَي «بيترَثلا ال
 550 «نيوقك نم ةأرعلا جيو : لَدَبلا ىلَع عملا ميرحُت ٌلاثمف

 ٌعْمَجلا ُمّرحّيو ٍرَخآلا نِم ْحّوَرُت مل ْنِإ يأ ءرَخآلا نع َالَدَي هني ُجيورّتلا ُروجَي

 7 وأ ْاَعَم اهني جو نأب امُهَنيب
 الَدَب هب ٌرتَّسلا ٌبِجَي امهنم ََلُك َّنِإَف ءنيبوَتب ٍةَروَعلا ُرتَس : عْمَجلا ٍةَحابإ ُلاثمو

 قوق امهّدحأ َلعِجَي ْنأِب امهنيب ٌعمَجلا ٌحابُيو ءرَحآلاب رّثسَي مل ْنِإ يأ ءرخآلا نع
 .رَخآلا

 تحلو اهتم ذلك نإف 1 نيميلا ةزانك لاضصخ:“ امهتيَب عمجبلا بابحتسا ُلاثمو

 َلاَق امك 2"/اهّلُك اهئيَب ٌعمجلا ٌنَسْيو ءاهنم هّريَغ َلَعَفَي مل ْنِإ يأ «هريغ نع الدب
 . 2ُييَزاّرلا ٌمامإلا

 ملع هللاو امسحا

 هلم ه9 هد
 هنو نوعه نه

 امنإو ءعمجلا بابحتساب حّرص ءاهقفلا نم ًادحأ رأ ملو «هملعأ الو ليلد ىلإ جاتحي -

 بابسأ ريثكتب طايتحالاو عرولا مهدارم لعلو «هيلع ليلد ىلإ نوجاتحيو «هوركذ نويلوصألا

 .١/97ج :جاهبإلا .«ةمذلا ةءارب

 ةياهن ١23ص :عماوجلا عمج 214١ /ج :جاهبإلا 27585 - 787 /1ج :لوصحملا :رظني )١(

 حرش 1575-١/21717ج :علاطلا ردبلا ١/١5١ج :عماسملا فينشت «8٠5ص :لوسلا

 .77”ص :لوصولا ةياغ «١/1794ج :عطاسلا بكوكلا

 .ةقباسلا عجارملا :رظني (؟)

 .ةقباسلا عجارملا :يف هلبق يذلاو اذه رظني (9)

 نيب ٌعمَجلا :بيترّتلا يف بودنملا ٌلاثمو» :784 - 787 /1ج :لوصحملا يف هترابع ٌصنو (4)

 . .(ثنِحلا ةراَمك ٍلاصخ نيب ٌعمَجلا :لَدَبلا يفو ءرطقلا ةرافك لاصخ



 ها باتكلا ٌفيرعُت

 لوألا ٌباتكلا

 قوطنملاك زيزفلا باتكلاب ٍةَقّلعتُملا رومألا ٍنايَب يف
 ريغو خوسنملاو خساّتلاو نّيبُملاو ٍلَمِجملاو موهفَملاو

 هّئايَِب يتأي اًمِم كلذ

 َّنِم ريغ َنوُد باتكلا مسا هيلع بَّلَغ «ٌُميظَعلا ُنآرُقلاو َوُه َباَتَكلا َّنأ ْمّلْعاو
 . ةّيهلإلا بتكلا

 ليبس ىلع لب ٍدَّمَحُم ىلع ُلّرنملا ٌظْنللا :نأَّملا هاما نعل سعلا)
 ا ِهِتَوالتب دعَتملا «ةنم ةروسب زاجعإلا

 ةاروّتلاو ةّيناّبّرلا ريغ ٌثيداحألا (لك ٍدَّمحُم ىلع لّرنملا) :*ائِلوقب َجَرَحَف
 000 ليجنإلاو

 عمج ١/2190ج :جاهبإلا ١/2758ج :يناهفصألا حرشب بجاحلا نبا رصتخم :رظني )١(

 :عماهلا ثيغلا «١/157ج :عماسملا فينشت ءالا/ص :لوسلا ةياهن 27١ :عماوجلا
 :لوصولا ةياغ ٠147 /١ج :عطاسلا بكوكلا حرش :١/1594ج :علاطلا ردبلا «.9١٠ص
 .1/7-8؟ج :رينملا بكوكلا حرش "ص
 لوقنملا فحاصملا يف بوتكملا دمحم هللا لوسر ىلع لّزنملا مالكلا :هنأب ًاضيأ فّرُعو

 «سيرب ديواج ةعبطم «08ص :يودزبلا مامإلا لوصأ :رظني .ةهبش الب ًارتاوتم ًالقن انيلإ
 .57ص :لوحفلا داشرإ ١/2774ج :يسخرسلا لوصأ «يشتارك

 .(ب /1/ق) :ةياهن (#)
 :لوصولا ةياغ 0147 /١ج :عطاسلا بكوكلا حرش ء١/59١ج :علاطلا ردبلا :رظنب ()

 .4”7ص
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 رّبَخك ةّيِناَبَرلا ٌثيداحألا "2(0”زاجعإلا ٍليِبَس ىلع) :اًنِلوقب َجّرَحخو

 .زاجعإلل ْتسِيَلَف . "يب يدب َّنَظ َدنِع انأ» : نيَحِحَّصلا

 مك * هثوالت تا ا اذ ينعي - (هتوالتب ٌدّبعَتْملا) :اًملوقب َجَرَخو

 ُْتَكسُن ّمُث ًانامَر اهانأرق» :هنض ٌرِمُع َلاق .2”اههّنَبلا امُهومُجراَف اّنَر اذإ ٌةْخّيشلاو

 زجع راهظإ نع ًازاجَم ةلاسرلا هاوعد يف يبنلا قدص راهظإ :انه زاجعإلاب دوصقملا )١(

 .”4ص :لوصولا ةياغ «١/179ج :علاطلا ردبلا :رظني .هتضراعم نع مهيلإ لَسرُملا

 ةينابَرلاو ةّيوبَّنلا :اهيمسقب ٌتيداحألا ٌجرخأ  زاجعإلا ليبس ىلع  ديقلا اذه نأ ٌحصألاو (0

 ولخت ال تناك نإو «ًايلوأ ًادصق زاجعإلا دصقل هللا لوسر ىلع لّرَتُت مل اهَّنإف «(ةيسدقلا)
 نآرقلا ٌمولع» :ك ٌىميِلَحلا مامإلا لاق امكو «هحتاوفو ملكلا عماوج يبنلا يتوأ دقف ءهنم

 يشكرزلا ُمامإلا هدافأ امك  هّاَيلَّوأ ًادصق اهيف دّصقُي مل ينعي .«زاجعإلا الإ ََنّسلا يف دَجوُت

 عماهلا ثيغلا .157 /١ج :عماسملا فينشت :رظني :هللا مهمحر ٌيطويّسلاو ٌيقارعلاو

 ١54. /١ج :عطاسلا بكوكلا حرش ٠١. 58ص

 هاستت لا مُكرِزَحِيو : ىلاعت هللا لوق باب «ديحوتلا باتك :هحيحص يف يراخبلا هجرخأ ()

 يف ملسمو )7591٠(« مقرب ««َكِْنَت ىف ام ٌملَعَأ 5و ىيِنَت ىف ام ُمَلَمَت :هركذ لج هلوقو
 مقرب «ىلاعت هللا ركذ ىلع ثحلا باب «رافغتسالاو ةبوتلاو ءاعدلاو ركذلا باتك :هحيحص

 «يسفن يف هتركذ هسفن يف ينركذ نإ «ينركذي نيح هعم انأو «..» :ثيدحلا ةيقبو (75001/0)

 «ًاعارذ هيلإ تبرقت ًاربش ينم برقت نإو «مهنم ٍريخ مه ألم يف هثركذ الم يف ينركذ نإو
 .«ةلوره هتيتأ يشمي يناتأ نإو .ًاعاب هنم تبرقت ًاعارذ يلإ برقت نإو

 :عطاسلا بكوكلا حرش 17١ /١ج :علاطلا ردبلا 21554 /١ج :عماسملا فينشت :رظني (4)

 .8/7 :رينملا بكوكلا حرش ء١150/1ج

 ءايحإ راد )19١5( مقر «مجرلا يف ءاج ام باب «دودحلا باتك :أطوملا يف كلام هجرخأ (4)

 باتك :ىربكلا هننس يف يئاسنلاو «يقابلا دبع داؤف دمحم :قيقحت «رصم «يبرعلا ثارتلا

 باب ءدودحلا باتك «هئنس يف هجام نباو ,.(ا/اةحكر مقر .مجرلا تيبكت باب .مجرلا

 نمل مجرلا تابثإ ركذ ءهدحو انزلا باب :هحيحص يف نابح نباو 70601(«2) مقر ءمجرلا

 د )8١54( مقر .دودحلا باتك :كردتسملا يف مكاحلاو «(5578) مقر ءنصحم وهو ىنز

 .«هاجرخي ملو دانسإلا حيحص ثيدح» :لاق

 دعب ىّمسُت ال اهنأل ءال مأ اهمكح يقب ءاوس ءظفللا ةخوسنملا تايآلا جرخأ ديقلا اذهف
 بكوكلا حرش :رظني .نآرقلا مكح ىطعت ال كلذلو ءاهتوالتب دبعتلا طوقسل «ًانآرق خسنلا

 .8/7ج :رينملا



 نآرقلا نم ةّلَمسَبلا د 5

»20010 , 

 [نآرقلا نم ةلّمستلا]

 يَ

 ةلمجج نِم ٍةروُس ّلُك َلَّرَأ 4 محي نما نا عسوو نأ ٌحيحّصلاو

 ةروُسلا ّطخب ٌةبوتكم اهنأل - يتأيَس امك  .""ةءاَرب ةروس اَدَع ام ٍةروس لك تايآ

 نب ٌرمع لاق :لاق هييَؤ سابع ُنِب هللا دبع انْدِّيس هاور ام هنم ٌبيرقو .ظفللا اذهب هذجأ مل )١(

 يف ّمِجّرلا ٌدجأ ام :ٌلئاق لوقَي ىَّنَح ٌنامز سانلاب لوطي نأ ٌتيِشَح دقل» : هيَ باَّطَحلا

 ّلجَّرلا ّنِصحأ اذإ ٌّقَح َمِجّرلا َّنإو الأ هللا ضئارف نِم ٍةضيرَف ِكْرَتِب اوُلضُيَف «هللا باتك
 امهومجراف اّنَز اذإ ٌةَحيَّشلاو ُحيَّشلا :اهُثأرق دقو «ٌفارتعا وأ ٌلمَح ناك وأ ٌةَنّيَبلا تماقو
 .اهّدعَب اًنْمِجَرو هللا ٌلوسَر مَجَر هّهَنَبلا

 «دودحلا باتك : هفنصم يف ةبيش يبأ نب باو 2177ص :هدنسم يف يعفاشلا مامإلا هجرخأ

 «هننس يف هجام نباو 741/1/5(2) مقرب ءهرارقإ دعب هب عنصي امو دري ةرم مك ينازلا يف

 مجرلا باب ءدودحلا باتك

 ."4ص :لوصولا ةياغ ١56/١« :عطاسلا بكوكلا حرش ١10١/١ :علاطلا ردبلا :رظني (؟)

 يزارلا رخفلا مامإلا ا «ةريثك ةلدأب هيلإ اوبهذ امل اولدتسا دقو «ةيعفاشلا بهذم اذه (9)

 - ١8ص :ىفصتسملا :رظني ني .هالعأ ينارعشلا مامإلا هركذ ام اهنم «ًاليلد رشع ةعبس ىلإ دك

 2188 - 77/9/9ج :عومجملا 2156 -١/171ج :يزارلا رخفلل ريبكلا ريسفتلا «8

 :يطويسلا مامإلل ناقتإلا «ةلاسرلا ةسسؤم ”١/756ج :يوونلا مامإلل ماكحألا ةصالخ

 َّنأ ًاضيأ ةلبانحلا دنع ٌحصألا وهو «مهدنع ّحصألا يف ٌةيفنحلا بهذو 70/1١5-17ج
 وهو «ةروس لك نم الو ةحتافلا نم تسيل روسلا نيب , لصفلل تلزنأ نآرقلا نم ةيآ ةلمستبلا

 ١17 /1ج :قئاقحلا نييبت :رظني .اهّلاحم يف عجارت ةلدأ ةدع كلذ يف مهلو «لاوقألا طسوأ

 راد ١/59ج :يسولألا مامإلل يناعملا حور ءا”١ 8” :/١ج :قئارلارحبلا ء١1٠ -

 ةيميت نبا خيشلل ةينارونلا دعاوقلا «١/585ج :ةمادق نبال ينغملا «يبرعلا ثارتلا ءايحإ

 /١ج :يتوهبلا خيشلل عبرملا ضورلا 475 /١ج :حلفم نبال عدبملا «ةفرعملا راد ١7ص

 ةروس نم الإ نآرقلا رئاس نم الو ةحتافلا نم تسيل ةلمسبلا نأ ىلإ ةيكلاملا بهذو ١

 امنإو ءداحآلا رابخأب تبثي ال نآرقلاو ءروسلا لئاوأ يف مهدنع رتاوتت مل اهنأل ؛لمنلا

 ماكحأ ا وصال ظنا فرخ ةلدأ مهلو ءهيف فلّتخُي ال يذلا يعطقلا رتاوتلا هقيرط

 ١/295ج :يبطرقلل نآرقلا ماكحأل عماجلا ءركفلا راد 8 - ه /١ج :يبرعلا نبال نآرقلا

 .١/١70ج :يقوسدلا ةيشاح «044 /١ج :باطحلا دمحم خيشلل ليلجلا بهاوم



 ٍلوُصَألا ملع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصُؤلا جان 0

 َّنِم سيل ام فحاصملا يف َبّتكُي ال ْنأ يف مهِتَعَلابُم عم ةباحّصلا فحاصَم يف

 ."7ظقّتلاو َلْكَّشلا اوكَرت ىَّتَح ِنآرُقلا

 «نآرقلا نِم ةروس ّلك َلّوَأ ةلمسّبلا تسيل» :هُريَغو ُيَناّلِقاَبلا ركب وبأ لاقو
 اذه نمو ءهبّتُك يف ىلاعت هللا ةداع ىلع باتكلا ءادتبال «ةحتافلا يف يه امّنإو
 . "”(ِنيتروُّسلا رش لصفلا ةففتالا نبع يفو ءاهب تنكلا ادع: انل نس

 َلِزنَي ىَّنَح ةروُسلا َلْصَف فرعي كي هللا ٌلوسَر ناك ام» :اه#و ِساَّبَع ُنبا لاق

 ." يتلا نعي هَل نب» هيلع
 نآرقلا نم لْمّنلا ٍةروُس ِءانثأ يف « ميلا ِنمْحَيلَأ هلأ مّس»» :ًءاملُعلا لاق

 يذلا ناعفلاب اهلوزتل ةةءارك ٍلَّرَأ يف ٍنآرُقلا نِم ُتسيَِلو» :اولاق ."*”«ًاَعامجإ

 اعتلال حافلا لكلا بانا

 )١( :يدمآلل ماكحإلا 27585 /١ج :ماكحألا ةصالخ 287ص :ىفصتسملا :رظني ج١/2717
 :علاطلا ردبلا .5١٠ص :عماهلا ثيغلا «١/155ج :عماسملا فينشت ج١/  217١حرش

 :عطاسلا بكوكلا ج١/ ١55« :ريبكلا ريسفتلا :يف مهتلدأ رظنتو .”4ص :لوصولا ةياغ

 :ناقتإلا 7580-2358 /١ج :ماكحألا ةصالخ 2156 -11/1ج ج١/ 171١١ 711.

 . تاك :يدمآلل ماكحإلا 2/417 - 8١ ص : ىفصتسملا :رظني قفز

 ؛(0788) مقرب ءثدحي رمألل ةالصلا فيفخت باب «ةالصلا بانك :دواد وبأ هجرخأ (9)

 طرش ىلع حيحص ثيدح اذه» :لاقو (847) مقر «نيمأتلا باب «ةالصلا باتك :مكاحلاو

 باب «ةالصلا ةفص باوبأ عامج باتك :ىربكلا هننس يف يقهيبلاو ؛«هاجرخي ملو نيخيشلا

 يف ميحرلا نمحرلا هللا مسبو .نآرق هلك يّقَو ةباحصلا فحاصم هتعمج ام نأ ىلع ليلدلا

 هاور ام :ريبكلا يف يناربطلاو ” 6 رج مقر .هتلمج نم ةءارب ةروس قوس روسلا حتاوف

 رازبلا هاور» : نبك يمثيهلا مامإلا لاق )١١5١55( مقرب «٠ سابع نب نع ريبج نب ديعس

 مامإلا ْرْمَر ةجَّناو 030 /ج :دئاوزلا عمجم .(حيحصلا لاجر امهدحأ لاجر نيدانسإب

 ضيف :رظني .«حيحص هدانسإو» :يوانملا ُمامإلا لاق ءوتُحصل ريغصلا عماجلا يف ّيطويسلا

 . 726 /؟ج :يوانملل ريغصلا عماجلا حرشب ريسيتلا 2181/ /6ج :يوانملل ريدقلا

 /١ج :ريبكلا ريسفتلا 20 /١ج :يبرعلا نبال نآرقلا ماكحأ 287ص :ىفصتسملا :رظني (5)

 :قئارلا رحبلا «١/91ج :نآرقلا ماكحأل عماجلا 7١5 /١ج :يدمآلل ماكحإلا ,5

 0 ريسفت 07 - 5١ /8ج :يبطرقلا ريسفت «455 /7ج :يبرعلا نبال نآرقلا ماكحأ :رظني (5)



 0 نآرقلا نم ةّلّمسَتلا

 امهلّوأ َّنإف ةزّمُهلاو َنيِفّمطُملا َلَّوأ كا ْهٌعْضَي ٌليلعُتلا اذَه :ٌّتلق

 كلدك نه تلال ؟ عسستح لدكا ناكل ؟ةنيعتلا قمت ليولا قيأو عزو

 . ٌىِفبِقوَت ٌرمأ كلذ َّنِإ :لاقُي نأ ٍةبوجألا ٌنسحأَف .ُلّمأتَ

 يراقلا ةدمع «ةفرعملا راد ”5/8١ج :رجح نبا ظفاحلل يرابلا حتف 55١/١. ج :يفسنلا

 1 نم لونضولا ةياغ 3تققك

 هيل بلاط يبأ ّنب يلع ُتلأس» :لاق هيَ اسانع ننشا هع نأ لرفلا اذهل لدن ابهر

 000 نمحّرلا هللا مسب َّنأل :لاق ؟ميحرلا ن نمحرلا هللا مسب ةءارب يف ٌبتكُن ْمَل مل

 ريسفت «ريسفتلا باتك :كردتسملا يف مكاحلا هج رخأ :«نانأ اه نسل فيكلاب كلزن ةءازرو

 1 ا مقرب «ةءارب ةروس

 امهنيب اولَصَفف ؟ناتنثا وأ ةدحاو لافنألاو يه له اوُكَش نآرقلا اوعمج امل مهنإ :ليق و

 نبا هاور ام اذهو «كلذ مهل ْنّيبُي مل ّيبنلا َّنأل ؛ةلمسبلا هيف اوبتكي ملو «هيف ةباتك ال رطسب
 ىلإ متدمع نأ مكّلَمَح ام نافع نب نامثعل ٌتلق» :لاقف «4َد نامثع نع هنو سابع

 رطس امهنيب اوببكت لو: ءاههتيب مكنرقف نيكملا نم. يعو ةءارب:ىلإو:يتاثحلا نم :يعو لافنألا

 :نامثع لاّقف ؟كلذ ىلع ىلع مكلمح ام لّوظلا عبّسلا يف اهومتعضوو ميحرلا ن نمحرلا هللا مسب

 لَن اذإ ناكف ءددَعلا ٌتاوذ ٌروُّسلا هيلع لزنئ وهو «نامزلا هيلع ىتأي امم هللا ٌلوسر ناك

 اهيف ركذي يتلا ةروسلا يف تايآلا ءالؤه اوعَض :لوقيف بتكي ناك نم ّضعب اعد ٌءيشلا هيلع

 اذك اهيف ركذي ىتلا ةروسلا ىف ةيآلا هذه اوعَّض :لوقيف ةيآلا هيلع تلزن اذإو اذكو اذك

 تناك تارقلا رخأ نم ةءارب تناكو ةعيدملاب لونا ان لئاؤأ قم لافتألا تاكو هاذكو
 نمَف ءاهنم اهنأ انل نّيبي ملو .هللا ُلوسَر ضِبّقَف ءاهنم اهّنأ ٌتننظف ءاهتصقب ةهيبش اههّتَّصِق
 يف اهتعضوف «ميحرلا نمحرلا هللا مسب ٌرطس امهنيب بتكأ ملو ءامهنيب ٌتنرق كلذ لجأ

 20899) مقر «هَض نافع نب نامثع دنسم :دنسملا يف دمحأ هجرخأ .«لوظلا عبّسلا

 هننس ىف ىئاسنلاو ««؛حيحص نسح ثيدح اذه» :لاقو (""*:م8) مقر : هننس يف يذمرتلاو

 ٌتيدح اذه» :لاقو .(75م481/5) مقرب :كردتسملا يف مكاحلا و ء(م0١6) مقر :ئربكلا

 «يبرعلا نب ركب وبأ ٌمامإلا هححَّحَص ٌلوقلا اذه و .«هاجّرخي ملو نيَِيَشلا طرش ىلع ٌحيحص

 كلذ َّنأ نِم هالعأ ُينارعشلا مامإلا هراتخا امم بيرق وهو .هللا امهمحر رجح نبا ظفاحلاو
 /8ج :يرابلا حتف 2440 /1ج :يبرعلا نبال نآرقلا ماكحأ :رظني .ملعأ هللاو «ٌيفيقوت ٌرمأ
 ١". ص



 ٍلوصألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصُؤلا ٌحاَهنِم | ه6

 [داحآلا ٌةءارق]

 ٌقراَّسلاو) ةءارق يف (امهناميأك) ًانآرُق ىّمسُي ال ًاداحآ لِقُث ام َّنأ ٌحصألاو
 رصقأ لثمب ٍنايتإلا نع نانا هزاجعإل نآرقلا َّنأل ياش اوعطقاف ٌةَق راّسلاو

 . "كَراوت هِلْقَت ىلع يعاوّدلا ٌرقاوتت ٍةروُس

 [ٌةرتاوتُم م ٌعِبَسلا تثاءارقلا]

 نباو :«"””عفانو «'"”ورْمَع يبأ :ٍةعبّسلاءاَّرُقلل ٌةفورعملا ٌعِبَّسلا ٌتاءاَرِقلاو
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 بجاحلا نبا رصتخم ل ص :يبرعلا نبال لوصحملا 2ق١ص : ىفصتسملا :رظني قلد

 :عماسملا فينشت ”٠١7 - 231١ ص :لوصولا بيرقت ١/2748ج :يناهفصأل | حرشب

 .195 ص : لخدملا 7”2ص :لوحفلا داشرإ لا ج :تومحرلا

 :ٌيوَحُنلا ٌئرقملا ٌينزاملا ُيِميِمَّنلا نيصحلا نب هللا دبع نب ورمع نب ءالعلا نب ناّبَّر :وه (؟)

 لهأ نع ةءارقلا ذخأ «ةرصبلاب أشن «(هال٠) ةنس ليقو (ه54) :ةنس ةكمب دلو ءٌبيدألا

 قلخ هيلع أرق ءامهريغو ريبج نب ديعسو دهاجم ىلع ةكمب ضرُعف «ةرصبلا لهأو زاجحلا

 «يعمصألاو ةديبع وبأ بادآلاو ثيدحلاو ةءارقلا هنع ذخأو ءكرابملا نب هللا دبع مهنم ريثك

 نبال مظتنملا :رظني (ه165١) : :ةنس ةفوكلاب 00 يفوت ةرصبلاب ةءارقلا يف ةمامإلا هيلإ تهتنا

 ٠٠١. /١ج :يبهذلل ءرابكلا ءارقلا ةفرعم 2187 / 8ج :يزوجلا

 «ةعبسلا ءارقلا دحأ يندملا .ئرقملا ءميعن يبأ نب نمحرلا دبع نب عفان ميوُر وبأ :وه (9)

 ةثلاثلا ةقبطلا نم وهو «هرايتخا ىلإ اوعجرو «هتءارق ىلإ اوراص يذلاو ةنيدملا لهأ مامإو

 نم عمسو «ةنيدملا لهأ يعبات نم ةفئاط ىلع أرق ءناهبصأ نم هلصأ «,َو ةباحصلا دعب

 ةنس هك يفوت 0 شرو نايوار هل ناكو «هريغو كلام مامإلا مهنم ًاليوط ًارهد َسانلا

 118/0 ج :نايعألا تايفو :رظني .اهيف ةءارقلا ةساتر هيلإ تهتنا نأ دعب ةنيدملاب (ه9١)

 -١١١. 1١1//١ج :رابكلا ءارقلا ةفرعم 59

 ؛ملعلا مامإلا ءزمره نب نازوريف نب ناذاز نب هللا دبع نب ورمع نب ريثك نب هللا دبع :وه (5)

 يسراف «يّكملا  راّطعلا ينعي  يرادلا ينانكلا دبعم وبأ «ةعبسلا ءارقلا دحأو «ةكم ءىرقم

 > هيلع التو :ءسابع نبا ىلوم سابردو دهاجم ىلع أرق :«(ه44) :ةنس ةكمب دلو «لصألا



 عمر دو ٌةرتاوتُم ٌعبّسلا ٌثاءارقلا
 أ

 2000 هع 00 1 0 ١
 اهلقن هنال ؛اهلك ةركاوتم '  تاوكلاو 0 أ ”وهصاعو 6 ”رِماَع نباو

(01) 

(0 

006 

(0 

 1ك يفوت «مهريغو .دهاجمو «ةمركعو «ريبزلا نبا نع ثدح ءهريغو ءالعلا نب ورمع وبأ
 /7١ج :يدفصلل تايفولاب يفاولا 218/0ج :ءالبنلا مالعأ ريس :رظني .(ه١11) :ةنس
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 مامإ «نارمع وبأ ءيبصحيلا «يضاقلا «ةعيبر نب ميمت نب ديزي نب رماع نب هللا دبع :وه

 نع ًاضرع ةءارقلا ذخأ .(ه4) ةئس دلو ةعبسلا ءارقلا دحأو «ةءارقلا يف ماشلا لهأ
 هسفن نامثع ىلع ضرع ليقو «نامثع بحاص باهش يبأ نب ةريغملا نعو ءادردلا يبأ

 ديبع نب ةلاضفو ةيواعم نع ثدحو «ينالوخلا سيردإ يبأ دعب قشمد ءاضق يلو «هيإو

 ءارقلا ةفرعم :رظني .(ه4١) ةنس هك يفوت ء,َو عقسألا نب ةلئاوو ريشب نب نامعنلاو

 .١/165ج :بهذلا تارذش «184 - 87 /١ج :رابكلا

 دحأ ءركب وبأ .مامإلا .«ءىراقلا يفوكلا .مهالوم ,يدسألا دوجَنلا يبأ نب مصاع :وه

 نب رزو يملسلا نمحرلا دبع يبأ نع ةءارقلا ذخأ تاءارقلا يف هيلإ راشملاو «ةعبسلا ءارقلا
 ةءارقلا يف ةمامإلا هيلإ تهتنا ءرازبلا رمع وبأو شايع نبا ركب وبأ هنع ذخأو «شيبح

 يفوت «نآرقلاب ًاتوص سانلا نسحأ نم ناكو «يملسلا نمحرلا دبع يبأ هخيش دعب ةفوكلاب
 488/١- :رابكلا ءارقلا ةفرعم 294/7” :نايعألا تايفو :رظني .(ه1١؟ا) ةنس رخآ أك
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 دحأ ءدهاّزلا ءتاِّيَّزلا ءيفوكلا ليعامسإ نب ةرامع نب بيبح نب ةزمح ةرامع وبأ :وه

 لهأ لج هيلع أرقف ءارقإلل ردصتو نيعباتلا ىلع أرق «(ه0٠4) ةنس دلو «ةعبسلا ءارقلا
 عرولا يف ةودق ء«ضتئارفلاو نآرقلا يف ًاسأر ناكو «هريغو يئاسكلا مامإلا مهنم «ةفوكلا

 نبال نايعألا تايفو :رظني .ك ةنس نوعبسو تس هلو ناوُلحُحب (ه67١) ةنس يفوت

 :بهذلا تارذش «1١1١-١١١18-١/1١37ج :رابكلا ءارقلا ةفرعم «717/1ج :ناكلخ

 .140/1ج

 مامإلا ءيفوكلا ءمهالوم يدسألا نسحلا وبأ مامإلا «ءيئاّسكلا ةزمح نب يلع :وه

 ًمامإلا عمسو (ه70١) ةنس دودح يف دلو ةعبسلا ءارقلا دحأ «يوغللا .يوحنلا .ءىرقملا

 هريغو تايزلا ةزمح ىلع هدّوجو نآرقلا أرقو «مقرأ نب ناميلسو شمعألاو قداَّصلا رفعج
 ءامهريغو مالس نب مساقلا ديبع وبأو ءارفلا هنع ىورو ءدمحأ نب ليلخلا نع ةيبرعلا ذخأو

 7965-2591 /"ج :نايعألا تايفو :رظني .(ه89١) ةنس قارعلا يف يّرلاب هك يفوت

 .١/771ج :بهذلا تارذش ١١١ -١78« /١ج :رابكلا ءارقلا ةفرعم
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 ٍلوضألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُضْولا ٌجاَهنِم ولا

 مهلثمُك ,بِذكلا ىلع مُهُؤَطاَوَت َةداَع ٌعنتمَي ةباحّصلا نِم ٌعمَج ِةلَك هللا لوسر نع
 د2 ف ِ

 , را ملهو « نيعباتلا نِم

 [ءاَبَقلا نيب اهيف فلتخُملا ظافلألا]

 ,"'ةلامإلاو ءٍدودُملاك ءاّرقلا نيب اهيف ٍفّلتخملا ظافلألا يف ٌءاملُعلا فلتخاو
 . ؟ةراوتم ريغ مأ ؟ةرتاوتم يه له '' ةزْمهلا ٍفيفختو 3 ما آأ م5 . 0902ه 6
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 :طيحملا رحبلا «704 /١ج :رصتخملا نايب ٠١7., ١١ص :لوصولا بيرقت :رظني
 حرش ء١49/1١ج :عطاسلا بكوكلا حرش ء171- 1/١17ج :علاطلا ردبلا ”7/1ج
 .195 ص :لخدملا .«١/79ج :تومحرلا حتاوف «178- 7١//77ج :رينملا بكوكلا
 نأب :ةضحم ةلامإ نوكت دقو «ءايلا وحن فلألابو ةرسكلا وحن ةحتفلاب وحني نأ : يه ةلامإلا

 ةرسكلا نوكتو «ةرسكلا ىلإ ةحتفلاب ةلامإ و ءبرقأ ءايلا نوكتو ءايلا ىلإ فلألاب وحني

 مامإلل نآرقلا مولع يف ناهربلا :رظني .برقأ ةحتفلاو فلألا نأ الإ نّْيبو َنْيِب ةلامإ و «برقأ

 .١/555ج :ناقتإلا 23550 /١ج :يشكرزلا

 امّنإو ءًاضيأ ةلامإلا رتاوت ىف كش الو» :١/570ج :ناهربلا يف يشكرزلا مامإلا لاق

 .«ًارصقو ةغلابم اهتيفيك ىف مهفالتخا
 اهنم لكو «عاونأ ةعبرأ لمشي وهو «ليهستو نييلتو فيفخت هيلع قلطي :ةزمهلا فيفخت
 اهلبق نكاسلا ىلإ ةزمهلا ةكرح لقن وهو لقنلا :اهدحأ :- يشكرزلا ٌمامإلا لاق امك  رتاوتم

 ظفللا ىقبيف ةزمهلا طقستو «ٌدّث# ٍلاد ىلإ ةحتفلا يهو ةزمهلا ةكرح لقنب 4مَلقَأ دق :وحن
 فقولاو لصولا لاح يف شرو قيرط نم عفان ةءارق لقنلا اذهو «ٌءاف اهدعب ةحوتفم لادب
 ام ةكرح سنج نم دم فرح ةزمهلا لدبت نأب لدبلا :يناثلا .فقولا لاح يف ةزمح ةءارقو

 اهلبق ناكوأ 4(َوُلُكأَيا» حبصتف 4َنولُكَأَي» وحن ءًافلأ تلدبأ ةحتف اهلبق ناك نإف ءاهلبق
 ءاي تلدبأ ةرسك اهلبق ناك وأ 4نونموي# :حبصتل «توُنِْؤُي# :وحن اواو تلدبأ ةمض

 يف شرو قيرط نم عفانو ءالعلا نب ورمع ىبأ ةءارق لدبلا اذهو «بيذلا# حبصتل «ُبنِّدلأط
 .كلذ ىلع فقو اذإ ةزمحو «لعفلا ءاف
 هنم يذلا فرحلا نيبو اهنيب ةزمهلا لهست نأب «نيب نيب زمهلا فيفخت وهو ليهستلا :ثلاثلا

 دآ فلألاو ةزمهلا قينف ةسودقح ىأ واولاو ةزييلا نيب تلهس ةطوطتهم تناك إف اهتكرخ

 يف هيلع اوعمجأو ءارقلا نم ريثك هب أرقو ءًامامشإ ىمسي اذهو ءايلاو ةزمهلا نيبف ةروسكم

 .برعلا تاغل نع ةاحنلا هركذو هوحنو ١47[ :ماعنألا] «ِنَْرْكَتلآَ َلُقظ :ىلاعت هلوق

 , نيتملك نم نيتزمهلا يف ورمع وبأ هب أرق دقو ًاسأر ةزمهلا طقست نأ وهو طاقسإلا :عبارلا

 1 » (زْهْلَبَل 1ج اًدإ» :وحن يف ةيناثلا :ليقو ءامهنم ىلوألا طقسأف ةكرحلا يف اتقفتا اذإ
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 5 نورد 5 نيب اهي ءاّرقلا نيب اهيف فلتخملا ظافلألا
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 5 :اكه رخو يالا ُنباو "ب 52 هرَكُذ ام لصاحو ا قفا 3

 هيفا تفت ناب «فرطلا تفلتخا نإو : تاوعم وهف ءارقلا نع هلكت ولع قرظلا

 جاتحي رمأ اذهو :تلق .“*”"”داحآلا ٍربَحُك «رِتاوتُم ٌريغَف قّرَطلا ضعَب يف مهيلإ

 . ٍشيتفتو ربَس ىلإ

 0 محا ١

 قيرط نم ريثك نباو نولاق قيرط نم عفان نيتحوتفملا يف كلذ ىلع هقفاوو [54 :سنوي]
 .7717 777 /١1ج :ناقتإلا ءل١7 - 7١" /١ج :نآرقلا مولع يف ناهربلا :رظني .يّرَبلا

 )١( يف هتمجرت تمدقت ص©٠١9.

 .(1/6ق) ةياهن (#)

 نباب فورعملا ؛هيقفلا ءيوحنلا «ينودلا سنوي نب ركب يبأ نب رمع نب نامثع :وه (؟)
 دلو «نيدلا لامج بقلملا  يحالصلا نيدلا زع ريمألل ًابجاح ناك هدلاو نأل - بجاحلا

 هقفلاب مث «ميركلا نآرقلاب هرغص يف ةرهاقلاب لغتشا «(ه01/0) :ةنس رصم ديعص نم اَنْسَأب
 فنص «ةيبرعلا ملع هيلع بلغألا َّنأ الإ مولعلا عيمج يف عرب .كلام مامإلا بهذم ىلع

 فيرصتلا يف اهلثم ىرخأو وحنلا يف ةمدقمو لوصألا يف ًارصتخمو هبهذم يف ًارصتخم
 :رظني .(ه145) :ةنس ةيردنكسإلاب نك يفوت «ةدافإلاو نسحلا ةياهن يف اهلكو ءامهحرشو

 .189-١/191ج :نوحرف نبال بهذملا جابيدلا ء٠790 748 /7”ج :نايعألا تايفو

 تاءارقلا يف رشنلا ؛١5ص :عماوجلا عمج :يف ةماش يبأ مامإلا نع لقنلا اذه رظني ()

 بكوكلا حرش «170 /١ج :علاطلا ردبلا ا////١ج :طيحملا رحبلا ٠١., 94 /١ج :رشعلا

 .روكذملا رشنلا هباتك يف يرزجلا مامإلا ًاضيأ هيلإ لام ام ذهو ١16١. /١ج :عطاسلا

 حرش لالة /1ج :علاطلا ردبلا «5086 504 /١ج :رصتخملا نايب :قبس امل رظني ()

 :تومحرلا حتاوف 21718 - 177/7ج :رينملا بكوكلا حرش ١6١« /١ج :عطاسلا بكوكلا

 .57"ص :لوحفلا داشرإ «15/1ج

 دملاك ءادألا ةفص ليبق نم سيل امنإ تاءارقلا يف رتاوتلا نأ ىلإ بجاحلا نبا مامإلا بهذ

 دملا لصأ ال «ةلامإلا ةيفيكو ءدملا ريداقم :هدارمو هوحنو ةزمهلا فيفختو ةلامإلاو

 : طيحملارحبلا 27١9 /١ج :نآرقلا مولع يف ناهربلا :رظني .ًاعطق رتاوتم كلذ نإف «ةلامإلاو

 - 78/7١ج :رينملا بكوكلا حرش 16١« /١ج :عطاسلا بكوكلا حرش ءالالش 7/1/” ج

 .١/79ج :تومحرلا حتاوف «

 مامإلاو يشكرزلا مامإلا مهنم بجاحلا نبا مامإلا هيلإ بهذ ام ةمئألا نم ٌريثك فّعض دقو

 حرشب عماوجلا عمج :رظني .مهريغو يراصنألا ايركز مامإلاو يطويسلا مامإلاو يرزجلا نبا
  ةياغ ١/4١275ج :ناقتإلا ١/219ج :نآرقلا مولع يف ناهربلا :١/175ج :يلحملا



 لوضألا : ملغ صاع لإ .لوضولا امني يقل 7 3 000 8

 [ذاَشلاب ٌةَءارقلا]

 ؛اهجراحَت يف الو ٍةالَّصلا يف ال 'ةداَّملاب ٌةَءارقلا ٌروجَت الو» :ُءاملُعلا لاق

 ريغ نإ ةالضلا هب نظبتو»ا + ©” ةيووكلا لاق ه7"6هرئاوت تعي نآرقلا نم يبل هلال
 . 2(ًمِلاَع ًاَدِماَع ٌئراقلا ناكو «ىنعَملا
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 [ةرشعغلا َءارو ام ذاشلا]

 «7بوقعَي ةءارقو «ةقباّسلا ةعبّسلا يأ ةّرْشَعلا ًءارو ام ذاَّشلا َّنأ ٌحيحّصلاو

 .١15/1ج كرمخلا حتاوف 2174 78/7١ج :رينملا بكوكلا حرش ءاله ص :لوصولا -

 بجاحلا نبا مّدقت ًادحأ ملعن ال١ :- نيثدحملاو ءارقلا ةدمع وهو  ُيرَّزَجبلا نبا مامإلا لاق

 وهو «هريغو ركب يبأ يضاقلاك لوصألا ٌةمئأ هلك كلذ رتاوت ىلع صن دقو «كلذ ىلإ

 الإ حصي الو هب الإ موقي ال ظفللا ذإ «هتئيه رتاوت تبث ءظفللا رتاوت تبث اذإ هنأل ؛باوصلا

 يبرعلا باتكلا راد"٠ /١ج : يرزجلا مامإلل رشعلا تاءارقلا يف رشنلا توجو

 طخ اها ءارق ةرتاوتملا ةءارقلا «رتاوتملا سكع :حالطصالا يفو .درفنملا :ّدغل ٌداشلا )١(

 هذه ٌدحأ لتخأ نجف توقلا ةغل نمي عيصفلا ىلع اهتيديمو اهل: لشلا ةحص عب ةقوعملا
 .587'/١ج :طيحملا رحبلا :رظني .ةذاش اهنأ ةءارقلا كلت ىلع ّقلطأ ةثالثلا ناكرألا

 ةبتكم ١/١7ج :حالصلا نبا مامإلا ىواتف «١7١ص :يبرعلا نبال لوصحملا :رظني (0)

 عماوجلا عمج «رداقلا دبع قفوم .د :قيقحت «توريب «بتكلا ملاعءمكحلاو مولعلا

 :عطاسلا بكوكلا حرش «١/175ج :علاطلا ردبلا ؛84 /١ج :طيحملا رحبلا «١5ص

 /؟ :ريرحتلا ريسيت «7727/7ج :رينملا بكوكلا حرش ؛50”7 ص :لوصولا ةياغ 0١

5 

 يف أرق نم كلام لاق» :لاقف «كلذ ىلع ء ءاملعلا عامجإ هلك ٌرَبلا دبع نبا مامإلا لقن دقو

 هقارو كن سل تطيل فلاخي امم ةباحصلا نم هريغ وأ دوعسم نبأ ةءارقب هتالص

 نبال ديهمتلا .«مهنم مهيلع جرعي ال ودق عوق الإ كلذ ىلع نوعمجم نيملسملا ٌءاملعو

 .797/8ج :ربلا دبع

 . 59ص :يف هتمجرت تمدقت (9)

 .48ص :يوونلا مامإلل نآرقلا ةلمح بادآ يف نايبتلا «" 7/7 :عومجملا :رظني (54)

 ؛ءالولاب يمرضحلا قاحسإ يبأ نب هللا دبع نب ديز نب قاحسإ نب بوقعي دمحم وبأ :وه (5)

 .. تاءارقلا يف هلو «نماثلا ءىرقملا وهو «ةرشعلا ءارقلا دحأ روهشملا ءىرقملا «يرصبلا

 .: *ارقلا ذخأ هقفلاو ةيبرعلاو تاءارقلاب ملعلا تيب لهأ نم وهو ؛هنع ةلوقنم ةروهشم ةياور



 ةّرشقلا َءا ل ام ُذاَّقلا

 ْتِلاَخُت ال اهودَجوَف اهيلَع اوُشَتَف ِةئالَّئلا هذه َّنأل ؛©”فّلحَحو .2"”رفعج يبأو

 ةقفاوم يف الو «ةّيبرَعلا يف ِهجّولا ِةَم ٍةَماقَتسا يف الو دّنَّسلا ةَححِص يف عْبَّسلا مسَر

 ."”عْبَسلا مكحك اهمكُح َناكَف «مامإلا فحصُملا طخ

(0) 

(020 

 هيلز

 ةزمح نع ىور «مهريغو يدراطعلا بهشألا يبأو نوميم نب يدهمو ليوطلا مالس نع
 نم «ةبعشو هللا دبع نب ديز هدج نم عمسو «يئاسكلا مامإلا فورحلا عمسو «ًافورح
 ءهب أرق نم ىلإ فرح لك بسنو تاءارقلا هوجو فالتخا ةماع هيف عمج عماجلا هتافلؤم

 :رابكلا ءارقلا ةفرعم 23941 74٠ /5ج :نايعألا تايفو :رظني .(ه6١7) :ةنس نك يفوت

 .1084- ١ةا//١1ج

 رق ءركذلا عيفر ءهروهشم يندم «ةرشعلا دحأ .ءىراقلا ءرفعج وبأ عاقعقلا نب ديزي :وه

 0 باو ةريره يبأ ىلع ًاضيأ أرقو «يموزخملا شايع نب هللادبع هالوم ىلع نآرقلا
 «ثيدحلا ليلق ءرمع نباب ىَّلَص ءامهنع َتَّدحو هيف بعك نب يب ىلع امهتءارق نع
 ءىراقلا رفعج وبأ ناك» :كلام مامإلا لاق ءلوسرلا دجسم يف ًارهد نآرقلا ءارقإل ىَّدِصَت

 املو (ه11١) :ليقو «.(ه74١) :ةنس هلك يفوت .«ةنيدملاب سانلا يتفي ًاحلاص ًالجر

 رون هنأ هرضح نم كش امف .,فحصملا ةقرو لثم هداؤف ىلإ هرحن نيب ام اورظن هولسغ

 .5 17 /١ج :رابكلا ءارقلا ةفرعم ءاا/0 71/4 /5ج :نايعألا تايفو :رظني .نآرقلا

 «ةرشعلا ءارقلا دحأ ءىرقملا «يدادغبلا «رازبلا دمحم وبأ «بلعث نبا ماشه نب فلخ :وه

 نب دمحأو مهجلا نب دمحمو «يرودلا سابع هنع ىور ديز نب دامحو سنأ نب ب كلام عمس

 لي رب محار و ةرادولاو «ةحيحص يف ملسم هنع ثدح «مهريغو ةمثيخ يبأ

 «ًالضاف ًادباع ةقث ناك «يرغبلا مساقلا وبأو ءيلصوملا ىلعي وبأو «يزارلا ةعرز وبأو

 :رابكلا ءارقلا ةفرعم 258537 1541 /7ج : نايعألا تايفو :رظني .(ه779) ةنس هك يفوت

 7٠١ - 4/1١5ج

 تاءارقلا يف رشنلا 23١ - 7١٠7ص :لوصولا بيرقت ١275ص :عماوجلا عمج :رظني

 ءكالال اج :علاطلاردبلا ,"١/87ج :طيحملا رحبلا «45- 44 /١ج :رشعلا

 118/1-١23194ج :(ه847ت) يكلاملا ولولح مامإلل عماوجلا عمج حرش عماللا ءايضلا

 :ريثملا بكوكلا حرش .”8ص :لوصولا ةياغ ,10617 -١/67١ج :عطاسلا بكوكلا حرش

 راطعلا ةيشاح «5/7ج :ريرحتلا ريسيت 21805 /7ج :ريبحتلاو ريرقتلا ,170 - 75 /7ج

 .”7"ص :لوحفلا داشرإ تارة جا تومحرلا حتاوف 2””١/٠٠ج

 َنأو 00 لا
 _ ءارقلا بهذم وه هريغو رتاوتلا ثيح نم عبسلا مكح وه ةدئازلا ثالثلا تاءارقلا مك



 ٍلوُصألا ٍملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصُؤلا ٌجاَهْنِم 8 3

 نبا َلاَق امك  هتءارق َّنأل ؛َكلذو هَّأَمَّلَح ةثالثلا 5 دك هوس

 * اج ٍدِحاول تسيل ٌةئيه هل ثعمتجا اًملف عسّتلا ٍتاءارقلا نم ٌةَقَّقلم  "”ئيكبّسلا

 .يوغبلا مامإلا مهنم نيثدحملاو ءاهقفلا يققحم نم ةعامجو -
 ةباغ :رظي ياو :يكبسلا مامإلاو- ةرععلا قاب نم ةعومجبم هتءارق نألا اقل ركالب مل نإ
 ةقباسلا عجارملاو 79/7ج :تومحرلا حتاوف 80 ص :لوصولا

 مهنم ءاهقفلا نم ةعامجو ياللا هد وحلم عسر عبّسلا ارق ام ّذاَّشلا :ليق و

 0 لوقلا ىلعو ءاهب ةءارقلا مرحت اذه ىلع ةدئازلا ةثالثلاف «يوونلا مامإلا

 :رظني .ةرتاوتم اهنأ ىلإ ةفاضإلاب  ليلق دعب ٌرميس امك  اهيلع ةحيحصلا ةءارقلا فيرعت
 عجارملاو :57"ص :لوحفلا داشرإ "90ص :لوصولا ةياغ ؛741/5ج :عومجملا

 .ةقباسلا

 ةيرق ءابلا حتفب اعَب ىلإ ةبسن  يوغَبلا دمحم وبأ ةمالعلا ءدمحم نب دوعسم نب نيسحلا :وه )١(
 ناك «نيّدلا نكرو َّنَّسلا يبحمب بَّقلُيو «ءارفلا نباب فرعي «ُيعْفاَّشلا ُهيقفلا  ورمو ةاره نيب
 نع ذخأو ءهنم ثيدحلا عمسو نيسح يضاقلا ىلع َةقفت «هقفلاو ثيدحلاو ريسفتلا يف ًامامإ

 روهشملا ريسفتلا وهو ريسفتلا يف ليزنتلا ملاعم :هفيناصت نمو «يريشقلا ميركلا دبع مامإلا
 قِزَرو هفيناصت يف هل كروب دقو .هقفلا يف بيذهتلاو حيباصملاو ةنسلا حرشو يوغبلا ريسفتب

 الو الج: يكبسلل ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط :رظني .(ه011) :ةنس هك يفوت «لوبقلا اهيف

 .١/781ج :ةبهش يضاق نبال ةيعفاشلا تاقبط

 مهف هدودح ظفحو نآرقلا ماكحأ عابّتاب نودّبعتم مهنأ امك ساّنلا َّنِإ» :ه5 لاق ثيح (؟)
 هيلع تقفتا يذلا مامإلا فحصملا طخ ننس ىلع هفورح ظفحو «هتوالتب نودّبعتم

 اوفَلَخ نيذلا نوفورعملا ءاّرقلا هب أرق امع ًّطخلا قفاوي اميف اوزواجي ال نأو «ةباحصلا

 نب عفانو ,عاقعقلا نب رفعج وبأ :مهو ..مهرايتخا ىلع ةمئألا تقفتاو «نيعباتلاو ةباحصلا

 وبأو «يماشلا رماع نب هللا دبعو «يكملا يرادلا ريثك نب هللا دبعو «نايندملا نمحرلا دبع

 بيبح نب ةزمحو دوجنلا يبأ نب مصاعو «نايرصبلا يمرضحلا بوقعيو «ءالعلا نب ورمع

 فرصتب 77 /١ج :(يوغبلا ريسفت) ليزنتلا ملاعم .«نويفوكلا يئاسكلا نسحلا وبأو تايزلا

 هللاو - كلذ ببسو نك فلخ مامإلا ةءارق ركذي مل هنأ هدجن هّمالك انظحال اذإو ءريسي

 . يكبسلا مامإلا لاق امك  ملعأ

 .307ص :عناوملا عنم يف (9)

 ."هص :لوصولا ةياغ 0 :عمالل ءايضلا .17/ا/ ١7/5/١  :علاطلا ردبلا :رظني (5)



 ةنشلاو باحكام هل ىتعم أل عش وزو

 [ةّنُسلاو باتكلا يف هل ىنعم ال ٍءيش ُدورُو]
0 

 ًافالخ ءَّاَدَب دب ةّنّسلاو باتكلا يف هَل ىنعَم ال ٍءيش ُدورو زوجي ال ل

 اال اهل يتيما نرسلا رئاوأ ةكنملا تررغلا دج ارتحل

 . "”ىلاعت هللا لهأ نم ٌصاّوخلا اهُفِرعَي ًةقيقد ٍناعم اهل َّنأب ياو
 2و

 ءًاطقاَش مهمالك دجو امل ئرتضبلا نسحلا لوف ني اذغلا ةيوشع ونحو

 أ اة قلسلا نقع ىلإ ءالوهااوذز# عاما ةةقلخ نك نرنهلجت ازتاكز
 اعل

2 

 :جاهبإلا 277١ -١9/1١1ج :يدمآلل ماكحإلا ,.547 079 /١ج :لوصحملا :رظني )١(

 ١١١ص :عماهلا ثيغلا «150 /١ج :عماسملا فينشت ؛77ص :عماوجلا عمج ,81/1ج

 بكوكلا حرش :1/1١77ج :عماللا ءايضلا ء٠18 - 1/4/1١ج :علاطلا ردبلا 1١7

 /؟ج :ريبحتلاو ريرقتلا 154 - ١47 /7ج :رينملا بكوكلا حرش 167 /١ج :عطاسلا

 :تومحرلا حتاوف ء7”ص ءهقفلا لوصأ يف رصتخملا ٠١. /"ج :ريرحتلا ريسيت +8
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 ديفي ال امب مّلكُتلا َّنأ :اهدحأ :ةيفاش تاباجإ | ةدعب ةيوشحلا مالك نع وو ء ءاملعلا باجأ (؟)

 فّصَو ىلاعت هللا َّنأ :اهين اكو: لايم ىلاعت هللا ىلع ُصْمَتلاَو ءصقن وهو ُنايَذَه ًائيش

 تفورحلا َّنأ :اهثلاثو .هانعم مهفي ال امب لصحي ال كلذو ًانايبو ءافشو ىده هنوكب َنآرقلا
 هلل رس اهنأب وأ «(سيو هط) :وحن اهل ةفّرعمو روسلل ءامسأ اهَّنأ :اهنم ناعم اهل ةعّكقملا

 :رظني .ريسافتلا بتك يف روكذم وه امم كلذ ريغ وأ هيلعب رثأتسا امم هباتك يف ىلاعت

 2160 /١ج :فينشتلا 2771 -١719/1ج :يدمآلل ماكحإلا 047 574/١ :لوصحملا

 - ١47 /1ج :رينملا بكوكلا حرش "0ص :لوصولا ةياغ «١/17/4ج :علاطلا ردبلا

 .817 737 /7ج :تومحرلا حتاوف 4

 :رظني .كلذ ريغ ليقو «ينارعشلا مامإلا ركذ امك يهو :«نيشلا نوكسو ءاحلا حتفب ةيوْشَحلا ()

 ءايضلا ء١/١18ج :علاطلا ردبلا .١/155١ج :عماسملا فينشت ل51 /١ج :جاهبولا

 . 15417 /7ج :رينملا بكوكلا حرش 75894 /7ج :ريبحتلاو ريرقتلا ١/١0735ج :عماللا

 يفاةدورو زوجي الق ًالصأ هل ىتغم ال امانا ةميفن الو نمل سيف :فالخلا لحموأ (4)
 هل ىنعم ال ام َّنأل؛ دناعم وأ لهاج الإ كلذ يف فلاخي الو «ءالقعلا قافتاب ةنسلاو نآرقلا

 /١ج :لوصحملا :رظني .ىلاعتو هناحبس يرابلاب فيكف ءٌلقاع هب مّلكتَي نأ ُقيلَي ال ناد
 - :عماهلا ثيغلا ١/2.1257ج :عماسملا فينشت ؛١ -١9/1١75ج :يدمآلل ماكحإلا 04



 لوألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصولا ٌجاَهْنِم ٠ ها 2 ب راما مب. عر 1

 الإ ًادبأ هرهاظ ريغ هب ينعي ظفل ةنسلاو باتكلا يف َدِرَي ْنأ ُروجي ال كلذكو
 . "أتم ليلدب صوصخملا ماعلا يف امك ءهنم ارملا يي د ليلدب

 مهّنأ ىَّنَح ًَ ؛«ليلَد ريغ نِم كلذ زوجي» : اولاقف «فللذ "يح ةئجرملا زّوجو

 ٌبيِهَرَّتلا َنينمْؤُملا ةاصع باَقِع يف ةرهاظلا رابخألاو ِتايآلاب ُدارَملا» :اولاق
0 

 ٌةيصعَم ٍناميإلا عم رضي ال هنأ مِهِدَقَتِعُم ىلع ءانب .« (طقف

 00 نع اهاّيإ مِهريخأت يأ مهئاجرإل ؛ةتجرُم اوُمُسو

 [قوطنملا]
 ءاوس 1 قطنلا لحم ىف ظفللا هيلع لد انم وه: قوطنملا ناين يف ٌةلآسم

 :لوصولا ةياغ 216 /١ج :عطاسلا بكوكلا حرش :١/١57ج :عماللا ءايضلا ء١١؟7ص 2

 ١47 - ١54. /7ج :رينملا بكوكلا حرش "0 ص

 فينشت «١7ص :عماوجلا عمج :رظني .مهعابتأو بهاذملا ةمئأ عيمج لوق وه اذهو )١(

 ءايضلا «١/1794ج :علاطلا ردبلا ١١ - 21١7 7ص :عماهلا ثيغلا «١/151ج :عماسملا

 "5ص :لوصولا ةياغ :«١/155ج :عطاسلا بكوكلا حرش ءال77 -١/١77ج :عماللا

 .777/7؟ج :تومحرلا حتاوف ء147/7ج : 8 دره

 :ىلاعت هلوق يف امك ءريخأّتلا ىنعمب :امهدحأ :نيينعم ىلع وهو ءاجرإلا نم ةّئجرملا (؟)

 هذه ىلع ةّئجرُملا مسا قالطإو .هرخأو هلهمأ يأ ١١١[ :فارعألا] «ُهاَمأَو ين اولاَق

 ًءاجرإلا :ليقو ءٍدقَعلاو َةّيْنلا نع َّلمَعلا َنورخْوُي اوناك مهّنأل ؛ ٌُحيحص ىنعملا اذهب ةعامجلا

 ني هنوك نم اينّدلا يف ام مكحب هيلع ىضقُي الف «ةمايقلا موي ىلإ ة اا

 .راّثلا لهأ نِموأ ةنجلا لهأ

 عم ٌمفََت ال امك ءٌةيصعَم ٍناميإلا عم ٌرِضَت ال :نولوقي اوناك مهَّنإَف ءءاجّرلا ٌءاطعإ :يناثلاو
 :رظني .ٌقحلا جهنم نع مهتداعتباو مهأطَخ ةعامجلاو َةّنّسلا ُلهأ نّيَب دق و «ٌةَعاط ٍرفْكلا

 .١/779ج :يناتسرهشلل «لحنلاو للملا

 /١ج :علاطلا ردبلا 21١7 -١١1؟ص :عماهلا ثيغلا «18ا1//١ج :عماسملا فينشت :رظني (©)

 ةياغ 2104 /١ج :عطاسلا بكوكلا حرش ,77 -١1/١7ج :عماللا ءايضلا :؛,8

 37 /7ج تومحرلا حتاوف 275 - ”ةص ا

 .ةقباسلا عجارملاو «١/794١ج :لحنلاو للملا :رظني (5)
 ا ان د نايب ا تاجا يح :رظني (5) لح 5 0 50000 . 1 2:

 ج :عطاسلا بكوكلا حرش «1١/7717ج :عماللا ءايضلا 2147 /١ج :علاطلا ردبلا



 4 ْ ! 5 تدعم وطنملا ماسقأ

 لَن الك :ىلاعت هّلوق هيلع ٌلاَّدلا «نيدلاولل ٍفيفَأَتلا ميرحتك ًاَمكُح "ناك
 نيغ نم ةصْخقُعلا تاذلل لي هّنِإَف 57 َءاَج :ٌكِلَوقك .مكح ريغ وأ 030

 فل ٍلامتحا

 [قوطنملا ٌماسقأ]

 ير عاج ريغ ليكن ال هرعت ةانآ نإ 7 اين يختي قراطملا ]إن

 ٌتيأر :وحن :هدافأ يذلا ىنعملا لدب ًاحوجرم لمتحا نإ ًارهاظ ىّمسُيو

 وهو ءهّلدَب عاجّشلا لُجَّرلل ٌلمتحُم ءسرَتفُملا ٍناويحلل ٌديفم هَّنإف ءَدَّسألا مويلا
 ىلإ ٌرِدابتُملا ٌيقيقحلا ىنعملا وه لّوألاو ءٌيَزاجَم ٌىنعَم هنأل ؛ٌحوجرم ىنعم

 مكث علا 2

 داشرإ «١,77ص :لحدملا 21/7 /"ج :رينملا بكوكلا حرش .””ص :لوصولا ةياغ

 .١7؟ص :لوحفلا

 .(ب/8 ق) :ةياهن (#)

 .(77) ةيآلا ءءارسإلا ةروس )١(

 : عطاسلا بكوكلا حرش 147 /١ج :علاطلا ردبلا 17١« /١ج :عماسملا فينشت :رظني (؟)

 .”7١؟ص :لوحفلا داشرإ .”5ص :لوصولا ةياغ ا

 لاق امك ُهَعَفَر اذإ ًاَضَن ِهّصْني ٌتيِدَحلا َّصَّن هنمو «عفرلاو وهلا ْكفْشَكْلا :ةغل ٌّصّنلا قرف

 ْتَّصَن ُهْنِمَو ,هقتشأو هل َعَزَأ يأ يذلا نم ثييَحْنِل ست الْجَر تأ ام» :رانيد نب ورم

 ّصَنو َرِهُشو َحَضَتْا اذإ ةّصّتملا ىلع نال َعِضْو و ؛ٌةْنرِهْظَأَو ُهْنعََر يأ : اًَهَسْأَر ٌةيبطلا

 ناسل : يف (ٌصَصَن) ةدامرظني ِءاَسّنلا نْيَب ْنِم ىّرُتِل ٍةَّصّنِملا ىلع اهَدَعْأ ًاَضَن اَهّصُنَي َنسوُرَعلا

 موا قال - ١الا/لص 0 ب 0 : ىفصتسملا :رظني (9)

 00 ا ةياغ 161/1ج :عطاسلا بكوكلا حرش 918/1 ج : عمال

 ؛كلذب يّمس ءهدودح نسحأ اذهو» :١/0١15ج :فينشتلا يف يشكرّرلا مامإلا لاق

 .«ةلالدلا يف ظافلألا نم هريغ ىلع هعافترال

 :عماسملا فيششت :رظني .(ًاحوجرم ًلامتحا هريغ لمتحي هّنأ عم ينعم ٌدافأ ام» :ٌرهاظلا

 .هالعأ نتملا يف ركذ ام هلاثمو ١١١١ج

  :عطاسلا بكوكلا حرش +18 /١ج :علاطلا ردبلا «١151/1ج :عماسملا فينشت :رظني 00

)( 



 ٍلوصالا ملِع ٍدِصاَمَم ىلإ ٍلوصولا جاَهْنِم ولا ما دصاَمَم ىلإ ١ ع هَ و ريت[ ٠ مع 4

 ف رشم وهاك "ذو ناستف رخالاو ان يخل وعجم اهأ

 .تاالّؤطملا

 [موهفملا]

 سكش قطنلا لم ىف أل ظفللا هيلع ذا وه موهفملا: ٌةلاشك
 0 ص ||

 [ةفلاخمو ةقفاوم ناعون موهفملا]

 سرؤإ ولا إف 3 200 - وقعوا طاع 810 هاو قا ماا ول 6 ١
 ةفلاخم موهفم ىمسيو 3 هب قوطنُملا همكح قفاو نإ ٍةقفاوم موهفم ىمسيو

 نا َّق طع ا م .٠ !| 1 فلاح ْنِإ

 .6"7ص :لوصولا ةياغ ءكدكر/اج ع

 )١( /”ج :رينملا بكوكلا حرش ء"5ص :لوصولا ةياغ 2187 /١ج :علاطلا ردبلا :رظني 417

  2415دوسألا يأ هيينعمل لمتحم هّنإف (نوجلا ديز بوث) :كلوقك ءنوجبلا :هلاثم و

 .نيقباسلا نيعجرملا يف امك .ًالّمجم يّمسف ءاوسلا ىلع ضيبألاو

 15ص :عماوجلا عمج «1591/7ج :يناهفصألا حرشو بجاحلا نبارصتخم :رظني (0)

 /١ج :عطاسلا بكوكلا حرش «١/1417ج :علاطلا ردبلا «158 /١ج :عماسملا فينشت

 ص :لخدملا «4841و٠48 /”ج :رينملا بكوكلا حرش ؛”7/ص :لوصولا ةياغ 7

 .8:7 :لوحفلا داشرإ و١

 َينارعَّشلا ٌمامإلا هرّكَذ يذلا ليصفّتلا ىلع .باطخلا نحلو باطخلا ىوحف ًاضيأ ىّمسُيو (7)
 هلوق نِم ٌدافتسملا ٍبرَّصلا ٌميرحت :ةقفاوملا موهفم ُلاثم و .ةقباسلا عجارملا :رظني .هالعأ

 ره يذلا - توكّسلا لَم يف ظفللا نِم موهفملا َمكُح إف 4يأ آم لَم الق» :ىلاعت
 ني فقأتلا ٌميرحت وه يذلا قطُتلا لحم يف هنم موهفملا مكحل ٌقفاوم - برضلا ميرحت

 نم مّلعُي مل برَّصلا م ميرحتو « ًاقوطنَم ناكف «ظفللا ةغيص نم مِلُع فثأَتلا م ميرحتو «نيدلاولا

 .777و 77/7 ص :لخدملا 177-171 /١1ج :رصتخملا نايب :رظني .ًاموهفم َناكف ةغيّصلا

 ءالقعلا ٍمْهَق رُابتل ؛هيف ٌعامجإلا 1 ا ل موهفمو

 . 587” /”ج :رينملا بكوكلا حرش :رظني .هيلإ

 'عماوجلا عمج عمج ء151-١/0157ج :يناهفصألا حرشو بجاحلا نبا رصتخم :رظني عدد

 حاعلا بكوكلا حرش «1//1417ج :علاطلا ردبلا «150 /١ج :عماسملا فينشت 77ص

 'لخدملا «449 - 588 /ج :رينملا بكوكلا حرش ءالا/عص :لوصولا ةياغ «77/1٠ج

 .3”١١ص :لوحفلا داشرإ 7١17١ ص



 ل و ةقفاوم ناعون موهفمل ةفلاخمو ةقفاوم ناعون حوهفملا

 «باطخلا ©27ىوحَف ٍةقفاوُمب يمس قوطنملا نم ىلوأ ناك ْنِإ َموهفملا َّنِإ مث
 امن لقت الف د هع

 فرز
.- 5 
 أَلا ع

 2 . ©: 00 ِك : . 1 5 7 5
 ميرحَت :وحن .'' نحل ةقداودب يح ىوطشملل ايام موهفملا ناك نإو

 لوم َنوُلُكأَي َنِذَلا ّنإظ :ىلاعت ُهَُلوَك ىنعملل ًارظَن هيلع َلاّدلا ميتيلا لام ٍقارحإ

 ميرحتل واسم وهف '*”هريِعَس َكولْصبْسُو 3 يدر ف نوع اي امك[ املا يتلا
 2”يفالثإلا يف لكألل قارحإلا ةاواسمل ؛لكألا

 .ٍتالّوطُملا يف ٌةروكذم '"”ظورش ةفلاخملا موهفمل ل

 هِمالَك ىّوَْم نم ِهُتفَرَع :لوقت ُهْنَّْلو ُهْبَمْذَمو ُهانْعَم ءّدملاو ٍرْضَقلاِب ُهُؤاوْحَمو مالكلا ىَوْحَق )١(
 :برعلا ناسل يف (ّوَحَف) ةدام رظني .هب مّلكت اًميف هدارُم نِم ٌتْمسَنَت اًميف يأ ٌدَملابو ٍرْضَقلاب
 .119/794ج :سورعلا جات «575 /7ج :رينملا حابصملا .119/16١ج

 ةحئار روهُظ مالكلا يواطَم نم مهفلل رِهلَك ام وهف مالكلا ىوُحَم امأف» :هثأك سراف نبا لاق
 ٍمُهّفك ردقلا نم برعلا ناسل يف امك امهوحنو نوّمكلاو لفلفلاب نودقلا' لباوت اَحَملا

 48١. /4ج (َوَحَف) ةدام :ةغللا سيياقم مجعم كالا نكد

 .(77) ةيآلا ءءارسإلا ةروس (؟)

 7١ص :عماوجلا عمج .1717/7-177ج :يناهفصألا حرشو بجاحلا نبارصتخم :رظنب ()

 ةياغ 2177 /١ج :عطاسلا بكوكلا حرش ء1//١1417ج : علاطلا ردبلا ء«١175/1ج :فينشتلا

 .777ص :لخدملا يا ل رينملا بكوكلا حرش 77ص :لوصولا

 :ىلاعت لاق «هانعمو مالكلا ىوخف نحللا َّنأ اهنم ءناعم ةَّدع ىلع ةغلْلا يف قّلطُي نيل 0

 سيياقم يف (َّنَحَل) ةدام رظني .هانعم يأ .[100) :دمحم ةروس] «ِلَوَقْل 00
 .7/١00ج :رينملا حابصملا ء8"١7 /1ج :برعلا ناسل 774 /0ج :

 )١١(. ةيآلا ءءاسنلا ةروس ()

 عماوجلا عمج 2177 -11/1ج :يناهفصألا حرشو بجاحلا نبا رصتخم :رظني (7)

 :عطاسلا بكوكلا حرش «1417//١ج :علاطلا ردبلا «١177/1ج :عماسملا فينشت 77ص

 ١/ ,«© ص :لخدملا ,«4487 /7” :رينملا بكوكلا حرش ء”/ص :لوصولا ةياغ 717.

 نم لهجلاك هوحنو وخل هّرُكذ َكِرُت ٌُتوكسملا نوكي ال نأ أ :يه طورشلا هذه مهأو
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 ا[

 قو
 7و

 ٍلوُصَألا ملع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصْؤلا ٌجاّهْنِم

 مه ظل يف

 [ةفلاخملا موهفم ةيجُح

 ِبَّقَلَلا ادع ام اهّلك ةفلاخُملا ''”يهافم َّنأ ٌحصألا :ّعرَف

 اذهب ْقَّدصت :نيملسملا روضحب هدبعل مالسإلاب دهعلا بيرق لوقك توكسملا لاحب مّلكتملا
 فوخلا وحن يأ هوحنو قافُْنلاب ّمِهّنُي نأ نم ًافوخ هّكَرَتو مهّريغ ديريو نيملسملا ىلع
 عم «ةفولعملا ٌمكح ّلهجت تنأو ةاكز ةمئاسلا منغلا يف :كلوقك توكسملا مكحب لهجلاك

 .ىلاعت هللا ريغ يف نارّوصتُي امّنِإ ناروكذملا فوخلاو َلهجلا َّنأ رابتعا

 يف يتلا ُمْكُئبرر» :يف ىلاعت هلوق يف امك ؛بلاغلا جرخم جرخ روكذملا نوكي الأو ب
 يف بئابرلا نوك بلاغلا نإف [(077) ءءاسنلا] «َّنهِب مُشْلَخَد تل ْمُكِيآَسي ني مكِروُجُح

 .هل موهفم الف «مهتيبرت يأ جاوزألا روجح

 ؟ةاكز ةمئاسلا منغلا يف له :لأسي نأك ءهنع لاؤسل جرخ روكذملا نوكي ال نأو - ج

 .ةاكز ةمئاسلا منغلا يف :باجيف

 :لاقيف «ةمئاس منغ ديزل :ليق ول امك «هب قلعتت ةثداحل جرخ روكذملا نوكي ال نأو د

 .ةاكز اهيف

 مكح لهج نم بطاخي نأك «همكحب بطاخملا لهجل ركذ روكذملا نوكي ال نأو ه

 .ةاكز ةمئاسلا منغلا يف :لاقيف «ةفولعملا نود ةمئاسلا

 اًهَِإ هنأ مم ٌمِدَي نموإ» :ىلاعت هلوق يف امك عقاولل ةقفاوم ركذ روكذملا نوكي ال نأو - ز
 أمرُكُت الوإ» :هناحبس هلوقو ١١7[ :نونمؤملا] «ِدْيَر َدنِع ٌكباَسح اَمَنِإَف هب دل نهرب ال َرَحآَء

 ذع لكل ظباتشلاو.[#8 :نودلا] كدا ززيلك يم ادن مَع هيأ ذإ َدَمْلا لع خيي
 ؛هنع توكسملا نع مكحلا يفن ريغ ةدئاف ركذلاب قوطنملا صيصختل رهظي الأ :طورشلا

 مدقف «ةيفخ ةدئاف  موهفملا يأ  هنأل؛ ةفلاخملا موهفم ٌرابتعا يِغلأ ٌةدئاف هل ترهظ امثيحف

 ١1196 157 /7؟ج :رصتخملا نايب «77ص :عماوجلا عمج :رظني .ةرهاظلا ةدئافلا هيلع

 رابلا 21728 - 1//١151ج :عماسملا فينشت 2597 -740ص :ةيلوصألا دئاوفلاو دعاوقلا

 :عطاسلا بكوكلا حرش +705 - 59/1”7ج :عماللا ءايضلا 2197 -١/191ج :علاطلا

 .495- 489/7ج :رينملا بكوكلا حرش ء155/1-155ج

 فيراعت ةدعب فّرع دقو ةفصلا موهفم :اهدحأ :ءاملعلا لاق امك عاونأ ةدع ةفلاخملا موهفم

 تاذلا يتفص ىدحإب مكحلا قيلعت :وه وأ ءةصاخ ٍةفصب ًانرتقم ًاماع ظفللا نوكي نأ : اهنم

 مدع :ىلوألا ةرابعلا ىضتقمف (ةاكزلا منغلا ةمئاس يف) ك و (ةاكزلا ةمئاسلا منغلا يف) ك

 ارابعلا ىضتقمو «(مّنَعلا) ظفل اهلمشل موسلاب ديقلا الول يتلا ةفولعملا منغلا يف بوجولا
  اهتفاضإب ةمئاسلا دييقت الول يتلاو ًالثم رقبلاك «منغلا ٍريغ ةمئاس يف بوجولا مدع :ةيناثلا
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 ١/ :جاهبإلا .5١٠ص :يبرعلا نبا لوصحم :رظني .(ةمئاسلا) ظفل اهلمشل منغلا ىلإ

 «7588ص :دئاوفلاو دعاوقلا 154/١« :رصتخملا نايب .17١4ص :عناوملا عنم ءلال*

 .498/7 :رينملا بكوكلا حرش 1717/١« :عطاسلا بكوكلا حرش

 مقر «منغلا ةاكز باب «ةاكزلا باتك :يراخبلا حيحص يف تباث نيترابعلا نيتاه ىنعمو

 اذإف «ٌةاش ٍةئمو َنيرْشِع ىلإ َنيعبرأ تناك اذإ اهتَمِئاس يف 0 ٍةقدص يفو» : ظفلب (1787)
 .«ناتاّش نيّتَتِم ىلإ ةئمو َنيرشع ىلع ثداز

 اذإو نا لثم طرش فرحب نورقم وه اهب امتلا يرسم :وهو .ءطرشلا موهفم :اهيناث

 :قالطلا] <ٌةُهَلَح َنْمَصَي ٌّقَح َّنِيكَع | اوقف لح تو 0 لبو نيلاطت هلوق هكقيو امه رجبتو
 مدع ىلع اهموهفمبو «لماحلا ةدتعملل ةقفنلا بوجو ىلع اهقوطنمب لدت ةيآلا هذهف [”

 .لماحلا ريغ ةدتعملل ةقفنلا بوجو

 ابَيأ ّرُثإ» :ىلاعت هلوق وحن .«ىتحو ىلإ» ك ةياغب مكحلا دييقت وهو :ةياغلا موهفم :اهثلاث

 « 122 جنز دكت قع ذنب اي كلف 96 الع دج :هلوقو ١817[ :ةرقبلا] «ْلدَيا َلِإ َمّيِيآ
 .لحت الف هحكنت مل نإو «هطرشب لوألل لحت هتَحكن اذإف يأ [770 :ةرقبلا]
 اهنم «قرط هل و «هادع امع هيفنو روكذملل مكحلا تابثإ هانعمو :رصحلا موهفم :اهعبار
 :ىلاعت هلوقك («امنإ» اهنمو 00 الإ ملاع الو ديز الإ ماك ام را (ءانثتسالاو يفنلا»

 لصف :اهنمو [98 :هط] 469 ام امل ٍْيَن لك ميو ده ال هل آل ىلا ُهّنأ مكهلإ آًضإ»

 هريغف يأ [4 : ىروشلا] 4مل ره مات :ىلاعت هلوقك «لصفلا ريمضب ربخلا نع أدتبملا

 بجاحلا نبا رصتخم «6 - ١749/1ج :ةلدألا عطاوق : يف مدقت ام لك رظني .يلوب سيل

 دئاوفلاودعاوقلا 2755 51ص :عماوجلا عمج 2156 - 177 /7ج :يناهفصألا حرشو

 ١/95١ج :علاطلا ردبلا 10٠0-2177 /١ج :عماسملا فينشت 74٠0« - 788ص :ةيلوصألا

 ءلالا  ١/717١ج :عطاسلا بكوكلا حرش ء05-١/778ج :عماللا ءايضلا - 073٠١

 .008- 5948 /7ج :رينملا بكوكلا حرش 8ص :لوصولا ةياغ

 نع ٌرّبعم رّبع ولو» : هك نيمرحلا ٌمامإ لاق ىَّتح ءاهّسأرو ميهافملا مَّدقُم م وه ةفّصلا موهفم و

 /١ج :جاهبإلا ١/١235ج :ناهربلا :رظني .«ًاحدّقنم كلذ ناكل ةفّصلاب ميهافملا عيمج

 . 599/7 :رينملا بكوكلا حرش ءالال'
 رثكأ بهذمو ءرو يرعشألا نسحلا يبأو دمحأو يعفاشلاو كلام ةمئألا بهذم وهو

 حرشبرصتخملا 1١١9 -٠١5« ص :يبرعلا نبال لوتصحملا ربي .اضيأ مهباحصأ

 :علاطلا ردبلا «43/7ج :طيحملا رحبلا ,55ص :عماوجلا عمج «,170/1ج : يناهفصألا

 - :دئاوفلاو دعاوقلا .6 08ص :لوصولا ةياغ 217/4 /١ج : عطاسلا بكوكلا حرش 1٠٠ج



 ٍلوُصألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصْؤلا ٌجاَهْنِم ا

 ا ىهل)) :ٌموق لاقو .“" ”اعرش دكخ ىهل موق لاقو 00

 نيَحيحّصلا ثيدح يف غلا ٍةّمئأ لوقب :ةغل ٌةَح 20

 مهو اك نسب يح عرطل ا عت هنأ . ٌّينُغلا لظَم» : ًالثَم

 ("'ِبّرَعلا ٍناسل نِم هّتوفرعَي ام كلذ َنولوقي امَّنِإ

 [بقللا ُموهفم]

 ميهافملا َةَجّرَد نع هِصِقنِل ؛ مايل نفعا ديس كت وع يا قرا نأ

 6٠٠١. /”ج :رينملا بكوكلا حرش ء787ص

 هعضو لصأ ىلع قاب وه لب ةيعرشلا تالوقنملا نم سيلو «ةغللا ةلالد ثيح نم يأ :ةغل )١(

 /١ج :علاطلا ردبلا «١177/1ج :يناهفصألا حرشب بجاحلا نبارصتخم :رظني .يوغللا

 بكوكلا حرش «٠4ص :لوصولا ةياغ 218 - ١74 /١ج :عطاسلا بكوكلا حرش ١*«

 6٠6١. /؟ج :رينملا

 هلوق نم مهف دقو ؛ عراشلا مالك دراوم نم فّرعُي كلذ نأ مهليلدو «ةّيعفاَّشلا ضعب لوق وهو (؟)
 ىلع داز ام مكح َّنأ 6١[ :ةبوتلا] «ْمحل هّمأ َرِفْنَي نآف هر َنيَِبَس محل َرِْفَتْنَم نإإ» : ىلاعت
 هجرخأ :ثيدحلاو .«نيعبسلا ىلع هديزأسو هللا ينرّيخ» :لاق ثيح همكح فالخب نيعبسلا

 رصتخملا ادع ةقباسلا عجارملا :رظني .(77174) مقر :ملسمو «(4791) مقر :يراخبلا

 < ةحرشو

 نع ّمكحلا ٌروكذملا ٍفنّي مل ول هنأ :وهو ؛ماعلا فرعلابو لقعلاب ًاضيأ اهنع رّبعيو (9)
 ادع ةقباسلا عجارملا :رظني .ءاملعلا نم ةعامج لوق «ةدئاف هركذل نكي مل توكسملا

 .هحرشو رصتخملا
 ةلاوحلا يف عجري لهو ةلاوحلا يف باب «تالاوحلا باتك : هحيحص يف يراخبلا هجرخأ (54)

 (1954) مقر «ينغلا لطم ميرحت باب «ةاقاسملا باتك هحيحص يف ملسمو 7155(2) مقر

 .ًاعوفرم هيَ ةريره يبأ ثيدح نم
 بكوكلا حرش 2705 370١/١- :علاطلا ردبلا ء١/177 :يناهفصألا عم رصتخملا :رظني (5)

 4٠ :لوصولا ةياغ 2178/١ :عطاسلا

 يأ جح ديز ىلع» :وحن سنج مسا وأ ناك ًاملع مسالاب مكحلا قيلعت :وه بقللا موهفم (5)

 حرشب رصتخملا :رظني .ةيشاملا نم اهريغ يف ال يأ «ةاكز معّنلا يف»و ءورمع ىلع ال
 30 ا :يوئسألل يي 1 اعد هج ١/١218ج :يناهفصألا ١ : : د ا ع

 .* !!ج :علاطلا ردبلا «584ص :ةيلوصألا دئاوفلاو دعاوقلا «17/7١1ج :طيحملا رحبلا



 ِبَّقَلا ٌموهفم

 000 5 ص 3 - 8 ب 3 2--

 ُض ني 1 وها و كاك 2 7ناهذألا نع ةردابتملا

 اح ق 0
 م

 :كلوقك كلذو. ..؟ةلباكتلا نضعيو «ةيكلاملا نم ؟وادنم نيوخ باو ءةيعفاّلا

 .777/ص :لخدملا 204 /ج

 ١5. 77ج :يدمآلل ماكحإلا عم ةقباسلا عجارملا :رظني )١(

 «يعفاشلا يلوصألا هيقفلا «قاقدلا ركب وبأ يدادغبلا رفعج نب دمحم نب دمحم مامإلا وه (؟)

 ًاملاع ًالضاف «ناك «ىعفاشلا بهذم ىلع هقفلا لوصأ ىف ًاباتك فّنص (ه05) :ةنس دلو
 «ةيعفاشلا تاقبط :رظني .(ه1917) ةنس ناضمر يف هللك يفوت ةباعد هيف تناكو «ةريثك مولعب
 .1//1517ج :ةبهش يضاق نبال

 هوجولا باحصأ دحأ «يلوصألا هيقفلا يفريصلا ركب وبأ «هللا دبع نب دمحم مامإلا وه ()

 نم ثيدحلا عمسو «جيرس نبا مامإلا ىلع هقفت «يعفاشلا بهذملا يف نيعرابلا نيفنصملاو

 يفوت هذ يعفاشلا مامإلا دعب لوصألاب سانلا ملعأ نم ناك «يدامرلا روصنملا دمحأ

 ءركفلا راد 587 /7؟ج :يوونلا مامإلل ءءامسألا بيذهت :رظني .(هالا*٠) :ةنس رصمب هلك

 «ةيعفاشلا تاقبط ءركفلا رادب تاساردلاو ثوحبلا بتكم :قيقحت 2١98757١ ط ءتوريب

 1١1. ١/2115ج :ةيهش يضاق نبال
 « يرصبلا يكلاملا هيقفلا «دادنم زيوخ نب ركب وبأ هللا دبع نب دمحأ نب دمحم :وه )0

 ا.

 «نآرقلا ماكحأ يف باتكو هقفلا لوصأ يف باتكو فالخلا يف ريبك باتك هل .يرهبألا ىلع

 «بهذملا قاذح اهيلع جرعي مل اهب درفت تارايتخا هلو «كلام مامإلا نع ذاوش هدنعو

 ىلإ كلذ يّدؤي ىتح هّلهأ رفانيو مالكلا بناجي ناكو «ملعلا بجوي دحاولا ربخ نإ : هلوقك
 َّنأ معزيو ءءاوهألا لهأ نم مهنأب مهنم لكلا ىلع مكحيو ةنّسلا لهأ نم نيملكتملا ةرفانم
 يف ناك ءربلا دبع نباو يجابلا نامامإلا هيف ملكت هنو كلام مامإلا بهذم وه كلذ

 ناسل «778ص :يكلاملا نوحرف نبا مامإلل بهذملا جابيدلا :رظني .ةعبارلا ةئملا رخاوأ

 .5/١759ج :نازيملا

 هرَكُذ ام فالخ .مهدنع ٌةَبُح بّقللا ٌموهفم َّنأ ةلباتحلا بهذم نم فورعملاو روهشملا ()
 لاق دقف هللا مهمحر ُىَّلحملا مامإلاو يكبسلا جاتلا ُمامإلا ِهِلْبَق نمو انه َينارعّشلا ٌمامإلا

 ًافالخ ٍةَبُحِب سيل بقللا ٌموهفم َّنأ ىلع لكلا َقَْتا» ٠١4: /" :ماكحإلا يف يدمآلا ٌمامإلا
 :هدئاوفو هدعاوق يف ماحللا نبا ٌمامإلا لاق و .(هثك لبنح نب دمحأ مامإلا باحصأو قاقّدلل

 ُمامإلا ًاضيأ هلاق ام اذهو .(دمحأ نع هوُركَّدو ءانباحصأ رثكأ دنع ٌةَبُح وهو» :184ص
 .608/7 :رينملا بكوكلا حرش يف ٌيلبنحلا راَجنلا

 و

 نبا



 أ ٍلوصألا ملِع ِدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصؤلا ٌجاَهْنِم يلا

 نَع مكُحلا ئئفن الإ هرْكْذِل ًةدئاق ال ْدِإ ءوِرْمَع ىلع ال يأ (ٌجح دير ىلع
 3 ا

 هطاقسإب ْذِإ «مالكلا ٌةماقتسا هّتَدِئاف َّنأب اذه نَع ٍءاملعلا ٌرثكأ باجأو
 را

 [ةفلاخُملا موهفَم نم يكبُسلا نيّدلا يقتو ةفينخ يبأ نيمامإلا ٌفِقوَم]

 "يي ميهافم نِم ٍءيشب ناك ةفينح وبأ لقي مل 1

 ميجافت نو ءيشب ٌلوقأ الر :لوقي ناك ةيكبشلا نيذلا ٌّيقت خيشلا كلذكو

 مهِيلَع لولا ٍةبَلَعِل ؛نيِفّلْؤُملا رئاس مالك نم عِراَّشلا مالك ريع يف ةفّلاخُملا

 نع تيقك آل لامك هنأل ؛هنع ْعّلبملا لكي هلوسر مالكو هللا مالك يف هفالخب
 ا 5
 (2ىش

7 

 فشك ١/2181ج :يناهفصألا حرشب رصتخملا 4٠١5 /”ج :يدمآلل ماكحإلا :رظني )١(

 :طيحملا رحبلا 2757 -١75ص :ديهمتلا «5 5ص :عماوجلا عمج «775/7ج :رارسألا

 بكوكلا حرش «١/7١7ج :علاطلاردبلا ,788ص :ةيلوصألا دئاوفلاو دعاوقلا «07٠/ج

 :لخدملا ب بكوكلا حرش «٠5ص :لوصولا ةياغ 2117/5/١ :عطاسلا

 . 7/17/ص

 (1/9ق) ةياهن (*)

 ناك ول هنأ ءهادع ام يفن ىلع ةلالد هيف سيل بقللا موهفم نأ ىلع روهمجلا هب جتحا امم (؟)

 سيل مالسلا هيلع ىسيع نأ «هللا لوسر دمحم» :لئاقلا لوق نم مزلل هادع ام يفن ىلع ًالاد

 .رفك نيلوقلا الكو ءدوجومب سيل هللا نأ 'دوجوم ديز» :لئاقلا نم ًاضيأ مزللو هللا لوسرب
 .71/5/7ج :رارسألا فشك ء١/١14ج :يناهفصألا حرشب رصتخملا :رظني

 /!ج :رئاصبلا نويع زمغ «185 /١ج :ريبحتلاو ريرقتلا «7//37/7؟ج :رارسألا فشك :رظني ()

 ةضض

 /١ج :علاطلاردبلا 254 :عماوجلا عمج ,197/7-191ج :يكبسلا مامإلا ىواتف :رظني (4)

085. 

 سانلا مالك يف ةّسُحب سيل سايقلا» :لاقف «كلذ ىلع ٌئكبّسلا نيّدلا ُيقت ٌمامإلا ٌّصن دقو

 مالك يف ةَجُح نوكي ال موهفملا كلذكو ءدارملا ىلع هتلالدل ؛عراشلا مالك يف ةجسُح وهو

 كافي ديه وأ داع نضيصعت يهدي ةقخ ةركي نأ علضي معن اسمح وكح اتابثإ نق قئانلا



 ف أ 95
 هبا 2 لاو 2ك !|

 د 6

 [هباشتملاو ٌمكُحملا]

 ا""هباشتملاو ")مكخملا نايب يف ٌةلأسم

 اك وأ لت نم زعملا ٌحضَّنملا :وه ٍظفللا نم ُمكْحملا

(0) 

(00 

 هزل

 وهف «موهفملاب هّصيصخت مِلُع يذلا ماعلا ظفللا كلذب ةقيقحلاب لمعلا نوكيو لمجم نايب وأ

 هاوس اميف قوطنملاب لمع لب براقي نكي مل قح تابثإل ؛موهفملاب ًالمع سيل ةقيقحلا يف
 موهفملا ىلع قوطنملا مَّدقيُف «ٌقوطنم هَضراعُي نأ الإ لمجملا نييبتو قلطملا دييقت كلذكو

 هيلع زوجي ال موصعم نع ةرداص ةيعرشلا ةلدألا نأ الإ امهنيب قرف الو «ةلدألاب لمعُي امك

 0 197 /1ج : يكبسلا ماعرلا ىو نقف الا نع رضع ربع هفئاولاو ضقانتلا

 هتْنَمَْأ اَذِإ ْمَكْحُم َرُهَف ءاماكْحِإ ةمِكخَأ َءَّْشلا تْمَكْحَأ ْنِم ُلَعْفُم نْزَو ىلع :ّةغل مكُحملا

 ةدام رظني .ُهُماَدِهْنا ٌدْعْبَي ٌتباَت يأ 0 :ُهْنِمَو ةَمْكِحْلا ْنِم ىَِبَْي اَم ٍةَياَع ىف َناَكَف

 ذأ وه م 0 لمتشم ميركلا نآرقلا

 ا بص عَ مريوم ى ذل ان ةدييكتم أو بككلا أ ّنه كلك كل, ني تتكلا
 ْنِم لك وب انماء َدووُعي لهنا يف نيو دم الإ :ةةيوأت ُمَكْمَي امم ُءوليِوأَت هيب َةَنْنِْلا هيب

 ا ها هنأب نآرقلا عيمج فَّصوُي دقو [ :نارمع لآ] 4 ببينألا ولأ هَ + دك امو مو
 رول. . مارا

 َنِاَتَم اَهِيََتُم ابنك ِثيِرْكَل َنَسْحَأ لري ُهّأأ» : ىلاعت هللا لاق زاجعإلاو ةلالدلا يف لثامتم هنأ
 ره # 2

 0 0 5” : رمزلا] توشخحي نذل د 2 هه ٌّرعَمَصَ

0 

 ع ّلْزَأ ع

 هَبعَت

 دنع

 ا 1 00

 ل

 نآرقلاو وب تكيأ» قلاع 00 معفيملا اك 0

 : رظني .4ُتَمكَحُم تنل هني : ىلاعت هلوقك هباشتملا ةلباقم يف امإو «ىنعملا اذهب مكحم هلك

 .١/777ج :طيحملا رحبلا

 نبا مامإلاك لوصألا ءاملع نم ريثك هيلع جرد دقو «مكحملا فيراعت دحأ وه فيرعتلا اذه

 «يلحملا مامإلا لثم عماوجلا عمج حارش نم ريثك امهعباتو يكبسلا جاتلاو بجاحلا

 ةلبانحلا نم هيلع جردو ءانه ينارعشلا مامإلاو «يراصنألا ايركز مامإلاو «يطويسلا مامإلاو
 حرشب رصتخملا :رظني .مهريغو ناردب نبا خيشلاو ءراجنلا نبا مامإلاو ءماحللا نبا مامإلا

 بكوكلا حرش «١/148١5ج :علاطلا ردبلا 27350ص :عماوجلا عمج «١/707ج :يناهفصألا

 حرش الا" ص :ماحللا نبال رصتخملا 4١« ص :لوصولا ةياغ 2185 /١ج :عطاسلا

 ينثا ىلإ لصت ىرخأ ٌتافيرعت كانهو .197ص :لخدملا ؛٠15 /7 ج :رينملا بكوكلا

 - حرش 2750 - 7577 /١ج :طيحملا رحبلا :يف رظنت اهركذب لاجملا لوطي ءًافيرعت رشع



4 

(00 

00 

000 

 أ
 و

 ٍلوُصألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُضولا ٌجاَهْنِم

 ٍقلُحلل َحِضَنَي ملف «هملعب هللا ّصّمخا ام :وه ٍظفلّلا نم '"ةباشتملاو
 , 0كلذ نم عنام الل ذإ «هئايفصأ ضعب هيلع هللا عِلظُي دقو 0 ع

 147 147/5 ج ؟ردملا ككرعلا

 ٌةهبتشم ٌرومأو. ءاستتلا ىتخرَخآلا امهتم لك ةبشأ اهبتشاو نائيّشلا ةَباشَت نه :ّةغل ةباشتملا
 جات 2607 /١1ج :برعلا ناسل :رظني .ًاضعب اهُضعب ُهِبْشُي هب ينلف ةلكشت ىأ ةهتقفر

 4١. ص :لوصولا ةياغ 5

 لي 00 ال ام ادي ؛ُةاَنْعَم ْحِضَتَي ْمَل اَم :َّوُه َوأ
 :لخدملا 2.2/١ :رينملا بكوكلا حب يناهفصألا حرشب رصتخملا :رظني

 .1917/ ص

 حضّنم ريغ» :هنأب هفّرع ثيح يراصنألا ايركز خيشلا فيرعت نم ٌبيرق فيرعتلا اذه و
 :لوصولا ةياغ :رظني .يكبسلا مامإلا فيرعت ىلع هحّجرو «ملعلا يف خساّرلل ولو ىنعملا

 4١. ص

 ُمِهوم اهّرهاظ ىلاعت هلل تافّصلا ضعب توبث يف ةدراولا ثيداحألاو تايآلا :هباشتملا نمو

 الإ ُكِلاَم ِءْيَس يه :هلوقوحن «ىلاعت هللا ىلع ةهجلاو ديلاو هجولا قالطإك ءهيبشُن
 0 .اهريغو ٠[« 0 «ْيِدَ قوم هنأ ُدَيَ# :هلوقو «[88 :صصقلا] ُهَهْجَو

 1١50/7 -15١. ج :رينملا بكوكلا حرش «

 هترابع عم لاكشإ اهيفو 256 ص :عماوجلا عمج يف يكبسلا نيدلا جات مامإلا ةرابع هذه

 هللا َّنأل ؛هّدحو هملعب ىلاعت هللا ٌصّمخا امم ةباشتملا لَعَج هنإ ثيح .فيرعتلا يف ىلوألا
 لوقلا وه اذهو <«هَنأ الإ ىلع فقولا َّنأ ىلع َءانب «ُهَنأ اَّلِإ هكون ُمَكْسَي اًمّو8 :لوقي ىلاعت
 :رظانلا ةضور ١٠2ص : يودزبلا لوصأ :رظني .ملعلا لهأ روهمج هيلع يذلا ٌحصألا

 .556 /١ج :طيحملا رحبلا ءا1ا1صضص

 مامإلا نأ يل رهظي يذلا و ! هئايفصأ ضعب هيلع ىلاعت هللا علطي دق هنأب :انه لوقي مث

 ىلع ىلاعت هللا علطي دق هنأ انه زاجأ هنكلو «هيلإ اوبهذ ام يف ٌروهمجلا قفاو هثلك يكبّسلا

 نارك ذآ ةدهحم نالوا نا نآ' جيلتسرجلاو ءاسألا هيد اينما نه اذعلا هناشكلا كلذ
 ةياغ يف يراصنألا ايركز مامإلا هحّضو ام اذهو ؛هملعب هللا صاصتخا عم ىفانتي ال اذهو

 يف ملعلا يف خسارلل داو ئنعملا جحيم نبك :هنأب هباشتملا نع هلوقب ١5ص :لوصولا

 - ١ .ملعأ هللاو «[يلول] ةماركوأ [لوسرل] ًةزجعم هئايفصأ ضعبل هللا هحضوي دقو ءحصألا
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 0 ىنعمل عَضوُي ال اد ظفللا]

 را 0 ا

 م اوكا فاالخب «مهياهفأ نع َّقَد

 هيلع يذلاو ؟ةّيحالطصا وأ «ٌةّيفيق هيفيقوت يِه له تاغلُلا يف اوفلتخا :ةلأينتم

 اهب هيحوب اّمإ ىلاعت هللا نم مالعإب الإ َكَرْدُت ال يفيق ايلا ثلا ها نريهج

 نم اهقمشي لدعم ماسجأألا «ضعب ىف تاوصألا قلخت فا «هئايبنأ ضعب ىلإ

 فالخلا أشنم و «ًاريبك ًافالتخا ير ا وبس اس 8
 يس ّإ» ىلع نوكي فقولا نأ ارب هررخك لان 011ه يق بقر بيكن

 كلذ يف مهلو ةمئألا نم ريثك هححص ام اذهو .هليوأت نوملعي الف :ادثيم 00

 بكوكلا حرش يف باهسإب  لوقلا اذهل هحيجرت دعب  يطويسلا مامإلا اهركذ ةريثك ةلدأ
 :يبرعلا نبال لوصحملا .١٠ص :يودزبلا لوصأ :رظني .188 - 184 /١ج عطاسلا

 .١/550ج :طيحملا رحبلا «.55ص :رظانلا ةضور «487/ص

 يزارلا رخفلاو يلازغلا مامإلاك ء ءاملعلا نم ريثك هقفاوو - يرعشألا نسحلا وب أ مامإلا بهذو

 يف نوكي نأ َّدب ال هنأ ىلإ  مهريغو يوونلا مامإلاو بجاحلا نبا مامولاو يدمآلا مامإلاو

 رظني .«وْأِْلا يف َنمِسرلاَوإل :هلوق ىلع اوفقوو «هباشتملا ملعي نم نيخساّرلا ةلمج
 71١8-2019 /١ج :يدمآلل ماكحإلا ,١/555ج :لوصحملا .86ص :ىفصتسملا

 :يوونلا مامإلل ملسم حيحص حرش 2757/١ ج يناهفصألا حرشب بجاحلا نبارصتخم

 .١/858ج :طيحملا رحبلا «,757/17ج

 نويلوصألاو نورسفملا فلتخا دق» :7١8/1١7ج ملسم حيحص حرش يف يوونلا ٌمامإلا لاق

 ٌحصألاو «لمّتحم نيلوقلا نم دحاو لكو .. . .ًاريثك ًافالتخا هباشتملاو مكحملا يف مهُريغو
 قلخلا نم دحأل ليبس ال امب هّدابع هللا تطاق نأ دقك أل اه رجلس نيكبارلا نآو لوألا

 ىلاعت هللا مّلكتي نأ ليحتسي هنأ ىلع نيقّقحملا نم مهُريغو انياحصأ قفتا دقو «هتفرعم ىلإ

 .«ملعأ هللاو ءديفي ال امب

 زوجي ال ةّماعلاو ةّصاخلا نيب لّوادتملا روهشملا ظفللا» :١/١711ج :لوصحملا يف هترابع 00

 .«ٌصاوخلا الإ هفرعي ال ٌيفخ ىنعمل ًاعوضوم نوكي نأ



 ألا اَعَم ىلإ لوُصولا م

 يأ اهب دابعلا ضعب يف يرورصلا ملعلا ٍقْلَخِب وأ ءاهيلع دابعلا ضعب
2000 

 تاغللاب

 . ىلاعت هللا ميلعَت يف ٌداتعملا وه هّنأل ؛اهَّلَّرَأ تالامتحالا هذه ٌرهْظأو

 مث «رثكأ وأ ًادحاو رّشَبلا اهَعَضَو ٌةّيحالطصا ٍتاغللا َّنأ ىلإ ِةَلزتعملا ٌرثكأ َبَمَّذو
 .""امهب هيوبأ ًةغل فرْعَي هنإف «لفظلاك «ةنيرقلاو ةراشإلاب عضاولا اذه ٌريغ اهفَرَع

 ؛ةلأسملا هذه لاوقأ نم ٍلوق حيجرت نع «فَولا ٌراتخملاو» :'؟”كيكبّسلا نبا لاق
 . ””عطققلا ديفت ال اهّتّلدأ نأ

 :يبرعلا نبال لوصحملا :رظني .يفيقوتلاب ىَّمسُيو هقفاو نمو يرعشألا مامإلا بهذم وهو )١(

 -١/97١1ج :يناهفصألا حرشب رصتخملا 2156١ 747 /١ج :لوصحملا ,74- 78ص

 - 7١/ص :يونسألل ديهمتلا .؟ 5ص :عماوجلا عمج .194- ١95/1١ج :جاهبإلا 0١

 ءايضلا 57١ 257١ /١ج :علاطلا ردبلا ١946-2197 /١ج :عماسملا فينشت

 :ريبحتلاو ريرقتلا 2190 - 184/١ ج :عطاسلا بكوكلا حرش 46٠« -١/7494ج :عماللا

 داشرإ 2747 - ١/541ج :تومحرلا حتاوف 4١« ص :لوصولا ةياغ «40/1-97ج

 .0”7 "4ص :لوحفلا

 حرش يف يطويسلا ُمامإلا هّرقأو 277١ /١ج :علاطلاردبلا يف يّلحملا مامإلا هحّبر ام وهو (؟)
 مامإلاو 4١. ص :لوصولا ةياغ يف يراصنألا ايركز خيشلاو ١/184ج :عطاسلا بكوكلا

 انه ينارعشلا

 .ةقباسلا رداصملا :رظني (9)

 .75ص :عماوجلا عمج يف (5)

 لكلا ىف ذ اوفَّقوت دقف «نيقّقحملا ءاملعلا نم هقفاو نمو يواضيبلا يضاقلا بهذم وهو (5)

 اهدحأل حيجرت الو «ةضراعتم لئالدلا نأل ؛تالامتحالا هذه نم ٍدحاو لك ناكمإب اولاقو

 ءاو1//١1ج :جاهبإلا :رظني .اهنم دحاوب ٌمْرِجلا لصحي ملف عطقلا ديفي ًاحيجرت يقابلا ىلع

 نم تومحرلا حتاوف بحاص ًاضيأ هراتخا ام اذهو 4158 - ١/51١ج :رصتخملا نايب

 «فقوتلا قحلاف لوقلا مزج ديرأ نإ هنأ :ديفأ ام قحلاو» :لاق ثيحا 57 /١ج :ةيفنحلا

 نمو  هرصتخم يف  بجاحلا نبا ٌمامإلا حّجرو .(هرس ٌنسدق يرعشألا لاق ام رهاظلاف الإو

 نظلا ٌبلاغ ديفت ةلأسملا هذه يف هتلدأ نأل ؛هريغ ىلع هنآك يرعشألا ًمامإلا ّبهذم هقفاو

 :رظني .ملعأ هللا و «نظلا ةبلغ هتدافإ ثيح نم ىرخألا بهاذملا نم هريغ ىلع حجار وهف
 + هك يرعشألا نسحلا يبأ مامإلا ةلدأ رظنتو .١/198ج :يناهفصألا حرشب رصتخملا
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 .108/1١15-0ج :رصتخملا نايب ء194 - 197/1ج :جاهبإلا :يف عّسوتب

 ىلع ًاعيمج نروقفّتم ٌءاملعلا :لوقنف «ةلأسملا هذه يف فالخلا َعضوم رّرحُن نأ ًالوأ انيلع
 «ىنعملا عرف ُسسايقلاو «ىنعملا ةلوقعم ريغ اهّنأل مالعألا ءامسأ يف يرجي ال سايقلا َّنأ
 هّنأل ؛ امهوحنو لوعفملا مساو لعافلا مساك تافّصلا يف هِنايرَج مدَع ىلع ًاضيأ نوقفّتم مهو

 ضعبلاو ًالصأ ضعَبلا لعج سيل ِهّنإف ءاهيف ٍقّقحتم ريغ وهو «لصأ نِم سايقلا يف ّدب ال
 . سكّعلا نم ىلوأ ًاعرف
 ةيمسّنلا َّنأ اندقتعاو ؛ةيمسّتلل يسانم فصَو ىلع مسالا لمتشا اذإ اميف مهفالخ ٌلحمو
 نأ ان ٌدقتعا اذإ امك ءهنع ٍتوكسَم رخآ لحم ىلإ مسالا َةيدعَت اًندرأف ءفصولا كلذل

  راكسإلاو ريمخّتلا  فصولا اذه اَنْذِجَو مث «ّلقَعلا هتّرماخمل؛ ريمخّتلا رابتعاب رمخلا مسا

 ٌعضوم وه اذه ؟ال مأ رطل ساقلاب ىلا دعب سب لف جلال ع
 : عماسملا فينشت :رظني .هالعأ ٌحِيَّشلا اهّركذيس يتلا بهاذملا ىلع ءاملعلا نيب فالخخلا
 حرش «١١٠١ص :ةيلوصألا دئاوفلاو دعاوقلا 2١55 - 58١ص :عماهلا ثيغلا «.197/1ج

 .197 - 197 /١ج :عطاسلا بكوكلا

 هيلإ راص ام» :196 - 9١ص :صيخلتلا هباتك يف هلوقو ١391ص يف ءهتمجرت تمدقت

 لاجم الو ًاسايق تبثت ال تاغللا يف ءامسألا نأ نيملكتملاو ءاهقفلا نم نيققحملا مظعم

 ىلإ نيمتنملاو ءاهقفلا ضعب بهذو 00 >بثت امنإو ءاهتابثإ يف ةسيقألل

 بوجوو ةلمج تاغللا يف سايقلا عنم حيحصلاو .. 3 ثاتف ءامانألا نأ ىلإ مالكلا

 .(هب + ءافتكالاو ءازتجالا عم لقنلا عابتا

 .187 - ١181ص :ىفصتسملا هباتك يف هلوق رظني و 0747 :ةحفصلا يف هتمجرت تمدقت

 ةمالعلا «نيدلا فيس «يدمآلا «يبلغتلا ءملاس نب دمحم نب يلع يبأ نب يلع :وه

 ىلإ لحر .(ه560) :لا دعب دمآب دلو يعفاشلا مث يلبنحلا «مالكلا سراف فّئصملا

 يف هيراجي نم هنامز يف نكي مل «يلبنحلا هقفلا يف ةيادهلا أرقو «تاءارقلا اهب أرقو «دادغب

 ءهنم الإ ثحبلا ٌدعاوق انْمِلَع ام» :مالسلا دبع نب ٌزعلا ٌمامإلا لاق ءمالكلا ملعو نيلصألا

 نم «قشمدب (ه771) ةنس يفوت .«هريغ هّيَرظانمل نّيعت ام ٌقدنزتم مالسإلا ىلع َدَرَو ولو
 :رظني .كلذ ريغو ءلوصألا ملع يف لؤسلا ىهتنمو ءماكحألا لوصأ يف ماكحإلا :هفيناصت

 _ تاقبط 2301 -7507/8ج :ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط 0755 /77ج :ءالبنلا مالعأ ريس
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 ثيح ١/894ج :ماكحإلا هباتك يف هلوق رظنيو 8١. -14/1؟ج :ةبهش يضاق نبال ةيعفاشلا

 . .«كلذو سايق ال هنأ راتخملاو» :لاق

 ريرقتلا :رظني .ةيعفاشلاو ةيكلاملا يقّقحم مظعمو ةيفنحلا بهذم وهو ءًاسايق تبثت ال يأ

 :يجابلا مامإلل ءلوصفلا ماكحإ :«756 /١ج :تومحرلا حتاوف «١/7١٠ج :ريبحتلاو

 ١18 /١ج :يناهفصألا حرشب رصتخملا 5 7 :يبرعلا نبال لوصحملا .198ص

 .787 /١ج :ةلدألا عطاوق 4٠ 4٠5« /١ج :عماللا ءايضلا <15

 هنامز يف ةيعفاشلا ءاول لماح يدادغبلا سابعلا وبأ يضاقلا جيرس نب رمع نب دمحأ :وه

 ابأو ينارفعّرلا نيمامإلا عمس «هريغو يطامنألا مساقلا يبأب هقفت ءيعفاشلا بهذم رشانو

 خيش» :هتمجرت يف يدابعلا مامإلا لاق «ةمئألا نم ٌقلخ هقفلا هنع ذخأو «يناتسجّسلا دواد

 نيناوق ضقانو ءناسحلا عورفلاو لوصألا بحاصو .فاصنإلا ليبس كلاسو ءباحصألا

 مامإلاك ءاملعلا نم ريثك دنع هقفلا يف ثلاثلا نرقلا ددجم وهو .«يعفاشلا ىلع نيضرتعملا

 ةنس نيسمخو عبس نع (ه7٠) ةنس يفوت  يكبسلا جاتلا هذيملت هنع لقن امك  يبهذلا

 ةيعفاشلا تاقبط 7١ - ١77 /7ج :يكبسلا تاقبط :رظني .يبرغلا بناجلاب نفدو «دادغبب

 9١. - ١/89ج :ةبهش يضاق نبال

 دحأو «ةيعفاشلا خيش «يدادغبلا ةريره يبأ نب يلع وبأ يضاقلا نيسحلا نب نسحلا :وه

 تهتنا «دادغبب سرد «يزورملا قاحسإ يبأ جيرس نبا نيمامإلا ىلع هقفت ؛هوجولا باحصأ
 يف رهتشا امهريغو يربطلا يلع وبأو ينطقرادلا نامامإلا هنع ذخأ .بهذملا ةسائر هيلإ

 رصتخم ىلع ريبكلا قيلعتلا فنصو .مهَنوُد نَّمَق نيطالسلا دنع ًامّطعم ناكو قافآلا
 تاقبط «6١470/1ج :ءالبنلا مالعأ ريس :رظني .(ها50) ةنس دادغبب يفوت «ينزملا

 .1177/1-١177ج :ةبهش يضاق نبال ةيعفاشلا

 ؛مالسإلا خيش ؛قاحسإ وبأ ؛«يزاريشلا هللا دبع نب فسوي نب يلع نب ميهاربإ :وه
 اهب أشنو ء(ها"47) ةنس زاريش ىرق نم دابآ زوريفب دلو «ةذمالتو .ًافينصتو ءًالمعو ءًاملع

 دادغبو ةرصبلا ىلإ لحر «هريغو يواضيبلا هللا دبع يبأ ىلع هقفلا اهيف أرقو ءزاريش لخد
 ؛هيلإ برغلاو قرشلا نم لحرت ةبلطلا تناكو «هركذ عفتراو رهتشا ءاهئاملع نع ذخأو

 ؛هتافو نيح ىلإ اهب سّردف «ةيماظنلا هل تينب هيدي نيب ىلإ رحبلاو ربلا نم لمحت ىواتفلاو
 عمللاو بذهملاو «هيبنتلا هفيناصت نم ةسلاجملا نسح ءرشبلا مئاد ؛هجولا قّْلَط ناك

 114/42 وكيلا ةيعفاشلا تاقبط :رظني .(ه81/5) ةنس يفوت «تاقبطلاو ةرصبتلاو

 هباتك يف هلوق رظنيو «* - ١/778ج :ةبهش يضاق نبال ةيعفاشلا تاقبط ؛48

 .وتيه نسح دمحم .د :قيقحت ١5٠7/١« :ط .«قشمد «ركفلا راد 85 ص :ةرصبتلا
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 . دهاوش نيقيرفلا نم لكلو .' «معن» .' يزارلا مامإلاو 6 _ )0 و 0
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 [هُماكحأو ٌفدارتملا]

 «بِرَعلا مالك يف ّمقاَو ؟”كوارتملا :ٌةلأسَم

 .«تاغللا يف سايقلا زاوج قحلا» : 45ا/ /5ج لوصحملا يف

 :يف امهتلدأو «ةريره يبأ نباو جيرس نبا نيمامإلا نع لقنلا رظني و «558ص :ةرصبتلا

 -١/48ج :يدمآلل ماكحإلا «459/0ج :لوصحملا ؛١0 1/1 شلال عطاوق

 ىلع  ةيكلاملا نم ينالقابلا مامإلاو «ةيفنحلا نم ةعامجو «ةلبانحلا بهذم ًاضيأ وهو 8

 ىلإ 187 /١ج :ةلدألا عطاوق يف ُيناعمّسلا ٌمامإلا هّبسن دقو «  بجاحلا نبا هلقن ام

 يلع يبأو ينزاملاك ةيبرعلا ءاملع رثكأ لوق ًاضيأ وهو ؛هيلإو َيعْفاَّشلا باحصأ نم نيرثكألا
 ءايضلا 2١137١ ص :ةيلوصألا دئاوفلاو دعاوقلا «177ص :رظانلا ةضور :رظني .يسرافلا

 2110 /١ج :تومحرلا حتاوف 2٠١7 -١/7١٠3ج :ريبحتلاو ريرقتلا «404 /١ج :عماللا

 .١/575١ج :رصتخملا نايب «198ص :يجابلل لوصفلا ماكحإ

 ١8١ص :ىفصتسملا «110  95١ص :صيخلتلا 2381-1741 ١/ :ةلدألا عطاوق :رظنت

 :يدمآلل ماكحإلا «559/5ج :لوصحملا "5 7” :يبرعلا نبال لوصحملا ء1487 -

 ةضور 445 ص :ةرصبتلا 2155-1460 /١1ج :يناهفصألا حرشب رصتخملا ,8/1-845ج

 حتاوف 2٠١  ١/7١١ج :ريبحتلاو ريرقتلا «١17ص :دئاوفلاو دعاوقلا «175ص :رظانلا

 .١/740ج :تومحرلا

 اذإو ءهُقْدِر وهف ًائيش عبت ءيش لكو «ءيشلا عبَت ام وهو ءفْدّرلا نم هلصأ :ةغل فدارتملا

 مهضعب يأ ىفادُر موقلا ءاج :لاقي «ىَفاَدَر عمجلاو فُْدارَّتلا وهف ءيش فلخ ٌءيش عباتت

 يف (َفَدَر) ةدام رظني .ةبادلا رهظ ىلع كفلخ هلمحت يذلا وهو فيدرلا هنمو ءاضعب عبتي

 /؟7ج :سورعلا جات 2776  ؟7؟4ص :رينملا حابصملا ١١54 -1١5« /9ج :برعلا ناسل

 فضا كش

 :رظني .ىنعملا دحتملا ددعتملا ظفللا :هنأ اهنم تافيرعت ةدع هلف ًاحالطصا امأو

 :علاطلا ردبلا «١/١٠3ج :رصتخملا نايب .١/778ج :جاهبإلا ١/23757ج :لوصحملا

 .١/771ج :ريبحتلاو ريرقتلا «١/3505ج :عطاسلا بكوكلا حرش «,775/1ج

 هتلثمأ نمف «فورحلاو لاعفألاو ءامسألا يف  يتأيس امك روهمجلا دنع  عقاو فدارتملاو

 يفو .فورعملا سرتفملا ناويحلل اهلك اهنإف ءرفنضغلاو عبسلاو دسألا :ءامسألا يف

 .ةياغلا ءاهتنال امُهَف ىتحو ىلإ :فورحلا يف و ءبهذو ىضم اذكو ءسلجو دعق :لاعفألا

 .١/51١ج :رينملا بكوكلا حرش :رظني







 عمم و
 ا

 29 قدما عملا ةدعتملا ءذجاولا ظفللا وهو

 «ضيحلاو رْهظلا نيب كّرتْشملا رْدَّقلل ٌعوضوم ُظفل هَّنإف "”ِءْرَقلاك
 تقَو يف ٌعمتجي ُمَّدلاو «هيف هُّنْعَمِج يأ ضوحلا يف َءاملا ٌتأرق نِم ءعُمَجلا

 429) 3 2 ىلا او 2 35 2 5 2

 مجحرلا يع ضيحلا نمر يفو ءدسَجلا يف رهطلا

 عقاولا :اولاق .«'”ثيدحلاو نآرقلا يف كّرتشملا عوقو اوعَنَمَ ٌموق فلاخو
 نع هّرَنُي نآرقلاو ءديفي الف نّيبم ريغ وأ «ةدئاف الب لوطيف نم : امّإ نآرقلا يف

 .كلذ

 ٍلوصألا ملِع ِدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصولا ٌجاَهْنِم

 هبينْعَم ٍدحأ ًةدارإ ُديِفُي كلذ عّمَو ءنّيبم ريغ امهيف عَمَو هنأ :رايتخاب بيجأو 2

 )١( :جاهبإلا ؛.١/45ج :بجاحلا نبا رصتخم ء١/05ج :لوصحملا :رظني ج١/118.,
 :علاطلا ردبلا «١/588ج :طيحملا رحبلا ج١/  27514٠:عطاسلا بكوكلا حرش ج١/7١9,

 :تومحرلا ارت رينملا بكوكلا حرش ج١/7777.
 .[؟78 :ةرقبلا] وو دكت ّنهسْمَنِب َسْصَبرَي ُتفلظْلاَوإ» : ىلاعت لاق (؟)
 نيخيشلا قيقحت .«بتكلا ملاع رادا”09- ١/7508ج :يكبسلا جاتلل بجاحلا عفر :رظني (6)

 ردبلا «ةلأسملا هذه ىلع ديفملا امهقيلعت رظني و ءهدوجوملا دبع لداعو ضوعم ىلع
 :ريثملا بكوكلا حرش 2704/1ج :عطاسلا بكوكلا حرش 75١+ -١/750ج :علاطلا
 .١757/1ج :تومحرلا حتاوف .14/1ج

 «هزاوجب هلوق عم ًاقلطم ةغللا يف هّعوقو َنَم ٌمسق - أ :ماسقأ ىلع كرتشملا عوقول نوعناملا (5)

 .امهريغو (هاا/0) ةنس ىفوتملا يكلاملا يرهبألا ركب وبأو «يوغللا بلعث نامامإلا مهو

 دوصقملا دارملا مهفب هلالخإل عقي نأ ًالقع لاحم يأ «عوقولا عنتمم هنأب :لاق ٌمْسقو - ب

 .عضولا نم
 هليلعتو هلك دواد مامإلا نع يكحم لوقلا اذهو «ةصاخ نآرقلا يف هّعوقو عَنَم ٌمْسق - ج

 .هالعأ ينارعشلا مامإلا هركذ

 . ًاضيأ هالعأ نآرقلا يف ركذ ام سفن وه ليلعتلا «ةّصاخ ثيدحلا يف هّعوقو عَنَم ٌمْسِق - د

 2 ماكحإلا :يف لاوقألا هذه رظنت .ةريثك ةبوجأب لاوقألا هذه نع ءاملعلا ريهامج باجأ دقو

 (191 150 /١ج :جاهبإلا 809 - 0ا7//١ج :بجاحلا عفر «54 5 ١/١ج :يدمآلل

 ٠:, 15145 /١ج :علاطلا ردبلا 4١.« ص :ماحللا نبال ءرصتخملا 1١5.: /١ج :عماسملا فينشت
 51١. 5 ١9/1١ج :عطاسلا بكوكلا حرش ؛١

 ل



 ا 0 ظ أعم هيِيَنَعَم ىلع كَرَتْشَملا قالطإ

 تاقعلا وأ تاوثلا ماكحألا يف هيلع تترك ءقدافإلا يف انل يفاك كلذو «ًالثم

 . ""نايَّبلا َدعَب ٍنايْصِعلا وأ ةعالّملا ىلع مْزَعلاب

 [اعم هيِيَنْعَم ىلع كَرَتْشُملا قالطإ]

 هلوق وحن دملا مس نسي مل نِإَف
 َّنأل ؟ازاجمو ةفيقع تودتملاو ٌبجاولا معي ع اف "”4َريَحْلأ أولسقاو# : ىلاعت
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 زاجملاو ٍةقيقحلا ٍنايب يف ةلاَسْع

 [ةقيقحلا]
 هل عِضُْو اميف ٌلَمْعتسملا ْظْفلَّلا : يهف *”ُهَقيقَحلا اًمأف

 )١( :علاطلا ردبلا :رظني ج74١/١.
 هنأل ؛ ةقيقح هنأو ل للا دس ع ءاملعلا قفتا (؟)

 :ًاعم هيينعم ىلع كرتشملا ظفل قالطإ يف اوفلتخا مهنكلو ًالوأ هل عضو اميف لمعتسم ظفل
 «ّدغل ًاعم هيينعم ىلع كرتشملا قالطإ ٌحصي هنأ ىلإ ًةلبانحلاو ٌةيعفاشلاو ٌةيكلاملا بهذف أ

 نيعلا ديرتو «نيع يدنع :كلوقك ءرخآلا نع ًالدب امهنم دحاو لك قالطإ حصي امك
 دنع نكلو ءترهطو تضاح ديرتو ءٌّدنه ثأرقأ :كلوقكو «ةيراجلا نيعلاو ةرصابلا

 ًاقالطإ سيلو يزاجم قالطإ وه ًاعم هيينعم ىلع هقالطإ ةلبانحلاو ةيعفاشلا روهمجو ةيكلاملا
 :ليق و ءرخآلل رظن ريغ نم امهنم لكل عضو امنإو ءًاعم امهل عضوي مل هنأل «ًايقيقح
 يعفاشلا مامإلا نع لوقنم وه و ءامهنم لكل هعضول ًارظن يقيقح قالطإ وه امهيلع هقالطإ
 /7ج :بجاحلا عفر 7١ -31١, /7ج :يناهفصألل ءرصتخملا نايب :رظني .ينالقابلا مامإلاو

 /١ج :علاطلا ردبلا «55 ص :عماوجلا عمج ,77 /١ج :رارسألا فشك .175--60

 191١. 89/7 ج :رينملا بكوكلا حرش :«١/١١7ج :عطاسلا بكوكلا حرش ء747 0١
 ةلبانحلا ضعبو «ةيعفاشلا يققحم نم يلازغلا مامإلاو نيمرحلا مامإو ةيفنحلا بهذو ب
 كرتشملا لمح زاوج مدع ىلإ هللا مهمحر ميقلا نباو باطخلا وبأو ىلعي وبأ يضاقلا مهنم

 :ناهربلا 2558 /١ج :تومحرلا حتاوف ١/277ج :رارسألا فشك :رظني .ًاعم هييّعم ىلع

 .197 /ج :رينملا بكوكلا حرش «0٠75ص :ىفصتسملا :5*77ص

 .0/97) ةيآلا ءجحلا ةروس (97
 . 1ص :لوصولا ةياغ 740 - 144 /١ج :علاطلا ردبلا «19 ص :عماوجلا عمج :رظني 0
 دامزالا كاف هتلكح وأ هقفس اذإ هنخأ تالا كيوم نع يدم ةزون ىلع هيل ةقيفحلا 197



 م -

 ٍلوُصَألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصُؤلا ٌحاَهْنِم

 .""ظّلعلا َجّرَخو ."”لمغَتسُي َملَو َعِضُو امو ءلَمْهُملا رظفنلا َجرْحَف .©"”ءادقتبا

 , شح للا نست هلك ةرامجا نإ اريقم سرفلا اذه ذخ:كلوتك
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 [زاجملا]

 ؛ةَعَل ناث عضوب هل عضو اميُف لّمْغَتسملا ُظُفلْلا :وه ٌراجَملاو

 249/١١ ج :برعلا ناسل يف (َّقَمَح) ةدام رظني .هيلع لمتشملا هلصأو هاهتنم ءيشلا ةقيقحو

 .55١ص :رينملا حابصملا

 ىنعمب وأ ءتَبَت اذإ رسكلاو مضلاب ٌقحي ءيشلا َّقَح نم لعاف ىنعمب ام ٌةليعف ةقيقحلاف
 ةتباثلا ةملكلا ىنعملا نوكيف هُتبثأ اذإ مضلاب هّقُحَأ فيفختلاب ءيشلا ٌتققح نم لوعفم
 :رصتخملا نايب 07905 - 566/١ :لوصحملا :رظني .يلصألا اهناكم يف ةتبثملا وأ

6/1 . 

 ١/1١٠2ج :رصتخملا نايب «١/07ج :يدمآلل ماكحإلا ١/2797ج :لوصحملا :رظني

 ديهمتلا «59ص :عماوجلا عمج «الا ١/ ج :بجاحلا عفر عم بجاحلا نبا رصتخم

 :ريرحتلا ريسيت 2" /١ج :ريبحتلاوريرقتلا 2757 /١ج :علاطلا ردبلا .180ص :يونسألل

 بكوكلا حرش «45ص :لوصولا ةياغ «؟١/519ج :عطاسلا بكوكلا حرش «7/؟ج

 ؛يلاعألا ضيرعلا عاجشلا ناويحلا يف لمعتسملا دسألا :اهلاثم و .١/54١ج :رينملا

 .١/017ج :يدمآلل ماكحإلا .قطانلا ناويحلا يف ناسنإلاو

 ."/1ج :ريبحتلاو ريرقتلا 5١10« /١ج :عطاسلا بكوكلا حرش .«لمعتسملا ظفللا» :انلوقب

 .قباسلا ناعجرملا .«هل عضو اميف» : انلوقب

 بكوكلا حرش «١/7417ج :علاطلاردبلا «578 - ١/14١7ج :عماسملا فينشت :رظني

 :انلوقب جرخو .45ص :لوصولا ةياغ .7/7ج :ريرحتلا ريسيت ؛«١/9١7ج :عطاسلا

 .ةقباسلا عجارملا .ايناث اعضو عوضوم هنإف زاجملا «ةادتبا»

 اَنِإ لَعْفَم نزو ىلع هٌرُبعَي َرَبَع ىنعمب ًازاَجَمو ًازاوَج زوجي زاج نم :ةغللا يف زاجملا
 ةملكلا هب تيّمُسو «يدعتلاو روبعلا ىنعمب زاوَجبلا نم لعافلا مسا ىنعمب ردصم

 مسا وأ ءيلصألا اهّلحم نم يدعتلا نم ءاهيف امل هل تعضُو ام ريغ يف ةلمعتسملا
 ىلإ ًازاجم اذك تلعج نم وأ ؛«يلصألا ىنعملل يدعتلا لحم اهنوكل هب تيّمُس ناكم
 + /19ج :سورعلا جات «#"اا/ - 707/0ج :برعلا ناسل :رظني .اهل ًاقيرط وأ يتجاح

 0 محسش 237 /١1ج :ريرحتلا ريسيت «١/8١٠ج :رصتخملا نايب ,"١/95ج :لوصحملا ءالد

 3 .167 /١ج :رينملا بكوكلا
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 قبس ال «لوألا ىنعملل عْضَولا قبس ٌبوجو يناثلاب عضَولا دييقُت نم مِلْعَ

 ْمَلَعلا :(َةقالعل) : اكو جرَخو ءِزاجَملا ٍقّقحت يف بجي الف «ءلامعتسالا

 . *”(لضف) ك "”لوقنَملا

 )١( :يناهفصألا حرشب بجاحلا نبا رصتخم 297 -١/7945ج :لوصحملا :رظني ج١// 2٠١

 ص :يونسألل ديهمتلا ؛*٠ص :عماوجلا عمج الا /١ج :بجاحلا عفر 2١86

 :تومحرلا حتاوف «١/19١1ج :عطاسلا بكوكلا حرش «١/0٠70ج :علاطلاردبلا ج١/

 ١؛ :رينملا بكوكلا حرش «47ص :لوصولا ةياغ 0

 «ةقالعل» :انلوق و «ءلوأ عضوب اهيف هلامعتسا نإف «ةقيقحلا نم زارتحا «ناث عضوب» :انلوق (؟)

 نيب ةلصاحلا ةهباشملا انه ةقالعلاو «ةقالعل سيل اهلقن نأل ؛ ةلوقنملا مالعألا نم زارتحا

 ةقيقحلا ىلإ زاجملا لحم نع اهتطساوب نهذلا لقتني ثيحب «يناثلا ىنعملاو لوألا ىنعملا

 :بجاحلا عفر :رظني .ةعاجشلا ةفص يف كارتشالل عاجشلا لجرلا ىلع دسألا قالطإك

 . 197 /١ج :رينملا بكوكلا حرش ءالالا" /١ج

 ىّمَسُيو ءلوألا ىنعملا يف هلامعتسا كِرُثو «يناعملا نيب ًاكرتشم ناك ام :وه لوقنملا مّلَعلا (5)
 موّصلاو ةالّصلاك ًايعرش ًالوقنم نوكيف ٌعرشلا أ :امإ لقانلاو ءلوألا ىنعملا نم هلقنل هب
 ةصوصخملا ناكرألا ىلإ ٌعرَّشلا امِهّلَقَن مث ءكاسمإلا قّلطُمو ءاعدلل ةغللا يف امهّنإف

 .ةينلا عم صوصخملا كاسمإلاو

 «ةيفرع ةقيقح ىمسيو يفرعلا لوقنملا وهف ماعلا فرعلا - ١ :امإ وهو عرشلا ريغ امإو - ب

 تاذ ىلإ ماعلا فرعلا هلقن مث «ضرألا ىلع ٌبدي ام لكل ةغللا لصأ يف اهنإف ةبادلاك

 ًالوقنم ىمسيو صاخلا فرعلا وأ 7 ءريمحلاو لاغبلاو ليخلا نم عبرألا مئاوقلا

 لكألاك لعافلا نع ردَص اهل ًاعوضوم ناك هنإف لعفلاكف ًالثم ةاحنلا حالطصاك ًايحالطصا

 دحأب ةنرتقم اهسفن يف ىنعم ىلع ْتَّلد ةملك ىلإ نويوحنلا هلقن مث .برضلاو برشلاو
 نإ ةقيقح ىمسي هنإف ًاضيأ هيف لمعتسي لاز ام لب لوألا هانعم كرتي مل نإو «ةثالثلا ةنمزألا

 هيلإ لوقنملا وهو «يناثلا يف لمُغُتسا نإ ًازاجمو هنع لوقنملا وهو لوألا يف لمعتسا
 امهنيب ةقالعل ؛ عاجشلا لجرلا ىلإ لقن مث «سرتفملا ناويحلل ًالوأ عضو هنإف ,دسألاك

 .٠58ص :فيراعتلا 7:”"2ص :تافيرعتلا :رظني .ةعاجشلا يهو

 36١. /١ج :علاطلاردبلا 45754 /١ج :عماسملا فينشت «7 ٠ص :عماوجلا عمج :رظنب 0

 7١8. /١ج :عطاسلا بكوكلا حرش :«١/448ج :عماللا ءوضلا



1 
 .هناقأ

2 

 ةقيقحف (يمري ًادسأ تيأر) وجدك ١ ايم

(000 

 قفز

 قرف

 ٍلوُصألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصُؤلا ٌجاَهْنِم 42

 [زاَجَملا ٌعوُقو]

0 

 .هيف هّعوقو : ''”ءاملُعلا ٌرثكأ هيلع يذلاو
 مرد

 ٌّنظُي امو :اولاق «عقاو ٌريغ وه» "نين ا وبأ ُحيَّشلا لاقو

 ا باتكلا ىف هّعوقو ' 592 الغلا عّنَمو

 يف هعوقو ةرثكل ؛ ًافّلحَحو ًافلس ءاملعلا ريهامجو «ةلباتحلاو ةيعفاشلاو ةيكلاملاو ةيفنحلا نم

 عم بجاحلا نبأ رصتخم ,7اال 1متم/1ج تومحرلا حتاوف :رظني .ةغللاو ةنسلاو نآرقلا

 عطاوق 2 ١/9١ج : :بجاحلا عفر ١/449ج : عماللا ءايضلا الث /1ج :رصتخملا نايب

 جاهنملا ءالال -١/77ج :يدمآلل ماكحإلا «١/557ج :لوصحملا «١/73717ج :ةلدألا

 /١ج 0 770 /١ج :عماسملا فينشت 71917 -١/797ج :جاهبإلا عم

 :لوصولا ةياغ 77١. /١ج :عطاسلا بكوكلا حرش ؛؟١/١0ج :علاطلا ردبلا 5

 .187ص :لخدملا «١/1١194ج :رينملا بكوكلا حرش «7!5ص

 :ماكحإلا يف ف يدمآلا :ةمئألا نم هنع هلقن 001 ينييارفسإلا مامولل بوسنملا لقنلا اذه

 يكبسلا جاتلاو للا /1ج 9 :هحرش يف يناهفصألاو هرصتخم يف بجاحلا نباو الا /١ج ّج

 يلحملاو 7١ ص : عماوجلا عمجو 32كوك/1ج : جاهبإلاو 2403 /1ج :بجاحلا عفر يف

 «انه 6 0 تا مح رب ل تو 0 500

 18ج

 :19”ص :صيخلتلا يف لاقف ءذاتسألا نع لقنلا اذه ةََحِص يف نيمرحلا ٌمامإ فوت دق و
 ثيح ال08 ص :لوخنملا يف يلازغلا مامإلا كلذكو ؛.«هنع حِصَي ال كلذ َّنأ هب ٌنظلاو»
 ذاتسألاب ُّنَظُي الو «ةقيقحلا ٌتوبث تباثب سيل  زاجملا يأ هنأ دارأ ذاتسألا ّلعل» :لاق

 مامإلاو 5٠١/١ - 4١١ :بجاحلا عفر يف يكبسلا ٌمامإلاو .«اهترثك عم تاراعتسالا راكنإ

 1/1 فيستا نه يقكوزلا

 لّقَثو 23017 /١ج :ةلدألا عطاوق يف يناعمسلا نبا مامإلا ةيرهاظلا ىلإ هبسن لوقلا اذه

 'يرهاظلا يناهفصألا دواد نب ركب يبأ نع 557 /١ج :لوصحملا يف ُيزارلا ٌرخفلا مامإلا

 0 بجاحلا لا لري ركبلا امإلاب ا دعم يب حاحلا نبا مئامإلاو



 را 0 ٍزاجملا ىلإ ٍةقيقحلا نم ٍلوُدُعلا ٌبابسأ
 ع

 ُمالكو ٌرامح اذه :ٍديلبلا يف تلق ول امك ءٌبِذك رهاّظلا ٍبَسَحِب هّنأل :2"”اولاق
 ني

 ٍرابتعا عم َبذك ال هّنأب ء ءاملعلا ٌرثكأ َباجأو .«بذكلا نع هّرنم هلوسرو هللا

 ىهو ءانه ٌةَفالَعلا تّربتعا دقو .اهرابتعا مِدَع عّم ًابذك نوكي 56 «ةقالعلا

 . "”مُهَقلا ُمَدَع يهو ٍقرِهاَظلا ٍةَفّصلا يف ٌةهَباْشُملا

 [ذاجملا ىلإ ةقيقحلا نم ٍلودعلا ٌبابسأ]

 : 9 دّذعل الإ ٍزاجّملا ىلإ ةقيقحلا نع لوُدُعلا يغبني الو» :ءاملُعلا لاق

 )0غ(

 مزح ُنبا ٌمامإلا ًاضيأ هركذ لوقلا اذهو ءٌصاقلا نبا مامإلاك ةيعفاشلا ءامدق نم ةعامج

 اذه فلاخيو ٌروهمجلا هيلإ بهذ امم برقي ًامالك ركذ مث ءْمهُّمسي ملو «موق نع يرهاظلا
 :4"ا//5ج :ماكحإلا يف لاقف ءمهبهذمب سانلا ىردأ وهو «ةيرهاظلل ّبوسنملا لوقلا

 لوقن يذلاو ةنم اوعَتَم موقو .ةنسلاو نآرقلا ىف هوزاجأ موقف «زاجملا يف ُمانلا فلتخا»

 نع لوقنم هنأ ٍةعيبط وأ عامجإ وأ لصت ليلدب انقيت اذإ مسالا نأ :قيفوتلا ىلاعت هللابو هب

 مدآ مَّلَع يذلا وه ىلاعت هللا نإف «هذنع ٌفوقولا َب َبَجَو رخآ ىنعم ىلإ ةغللا يف هعوضوم

 لقن ىلع ًاليلد دجَن ال انْمُد ام اّمأو ءءاش امب ءاش ام يّمسي نأ ىلاعت هلو ءاهّلُك ءامسألا

 0 تا ؛ٌلوقنم هنإ :لوقي نأ ملسمل لحي الف ةغللا يف هعوضوم نع مسالا

 21 نم فلاومو ةني نم هنأ لهُم م تس كك تاكلي الإ وسر نق انا انذ»

 وهف هّلوسر وأ هب ىلاعت هللا انّبطاخ باطخ ّلكف [4 : ميهاربإ] 469 ميكَحْلا ٌرِيِرَمْلا َوُهَو
 ان ل ل .ةغللا يف هعوضوم ىلع

 .«هيلإ لِقُث ام ىلع هانذخأ كلذ دجو ْنِإف "يا للعم ىلإ هعوضوم نع هلوسر وأ ىلاعت

 5117 /١ج :بجاحلا عفر هدرا 175 /١ج :رصتخملا نايبو بجاحلا نبا رصتخم :رظني

 .187”ص :لخدملا «١/388ج :تومحرلا حتاوف 276١ /١ج :علاطلاردبلا «515 -

 عفر 2178 /١ج :رصتخملا نايبو 0 نبا رصتخم اك + ل ريطجملا :رظنب

 حتاوف 247ص :لوصولا ةياغ «١/١50ج :علاطلا ردبلا «١/417ج :بجاحلا

 .١/7188ج :تومحرلا

 : طيحملا رحبلا 2” ٠ص : عماوجلا عمج 717 /1ج : جاهبإلا :يف اهريغ و راذعألا هذه رظنت

 :عماهلا ثيغلا ءقالا//١ج :حيضوتلا 17/1١,. ج :عماسملا فينشت مةك ه4 /١ج

 حرش 40-١/١407ج :عماللا ءايضلا 707-707 /١ج : علاطلاردبلا .1775- ١78 ص

 لة ل ل و ا عطاسلا بكوكلا

 7376م3 جا :تومحرلا حت تاوف ل3قهمك ١60 /1ج : رينملا بكوكلا حرش 2. ا/ص



- 
 ُلَدْعُي 0*”3ةّيهاّدلل مسا (َقيِقَمْنَحلا) ك ناسللا ىلع ٌةليقث ٍةقيقحلا ٍنوُكَك -

 .ٍتوملا ىلإ هنع

 ناكَملا هّتَفيقَحو ءطئاَعلا ىلإ اهنع ُلَدْعُي "”ةءارخلاك ٌةَعِشَب ةقيقحلا نوككو
 7” فيختملا

 .زاجملا َنود اهُلهجَي بطاخملاو مّلكتملا نوكَكو -

 .مّلعأ هللا و .اًرهشأو لبا راكخلا نك

 [بّرغُملا ظفللا]

 : ؟نآرُقلا يف هُعوقُو ٌحصَي له ٍبّرعُملا ٍظفلَلا يف اوُقَلَتخا :ٌةلأسَم
 قجرم ٌعفاشلا لاقف

 م

 ٍلوْضألا ملِع ِدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصولا ٌجاَهْنِم

 .(أ/١٠ق) ةياهن (*)

 0 «ةئيرجلا ءاسنلا نم ةفيفخلا ًاضيأ وهو ءٌقيقفنَح ةيهاد :لاقي ءةيهاَّذلا :ةغل قيقَقتَحلا )١(

 اضيأ وهو «ليخلا رفاوح تاوصأ ةياكح ًاضيأ قيقفنخلاو .حيرلا قفخ نم اهلعج ةدئاز

 .١١1/١4ج :برعلا ناسل يف (َّقَّمَح) ةدام رظني .قلخلا صقانلا

 ءوُرُخ عمجلاو ٌءْرِخ جراخلا مساو ءطّوغَت اذإ ٌبِعَت باب نم ُأَرْخَي ئِرَخ نم :ةغل ةءارخلا (5)
 نزو ىلع ةءاّرخلاو ءدوُنجو دْنُج لثم ٌءوُرخ عمجلاو مضلاب ٌءْرحخ :وه وأ ءسولفو سلف لثم

 (158- 1//151ج :(أَرَخ) ةدام رينملا حابصملا .ةَماَرَك َهِرَك لثم ءاخلا حتفب وأ ةراججلا

 .١/55ج :برعلا ناسل :رظنيو

 سردلتملا جراخلا ىلع قيطأ م ّ 0 دعا "لليل اغلا 4

 رك الا 1 مر اهنإ ثيح؟ د ا ةنئمطملا

 (401/؟ج :(َطَرَغ) ةدام رينملا حابصملا .ٌناسنإلا طّوغَت :اولاقو «هنم اوُقتشا ىتح هيف
 .858 /7ج :برعلا ناسل :رظنيو

 . ىلإ بهذ نم ىلع ٌريكنلا ًاددشمو «يبرع هلك نآرقلا نأ تابثإ يف هيَم ُيعِفاَّشلا ُمامإلا لاق (4)
 ..: هلا باتك عيمج َّنأِب ُملعلا :هللا باتك ملع عامج نمو» :هّضن ام ؛ًايمجعأ نآرقلا يف نأ

 د ءاومِلَع ثيح نم الإ اولوقي ال نأ نيملاعلا ىلع بجاولاف «برعلا ناسلب َلَّرَن امنإ

 نم برقأو هب ىلوأ كاسمإلا ناكل هنم هيف مَّلُكَت ام ضعب نع كسمأ ول نم ملعلا يف مَّلُكَت
 .قنم سبل نأ ىلع لدي نآرقلاو ًايمجعأو ًايبرع نآرقلا يف نإ :لئاق مهنم لاقف «..هل ةمالسلا



 هن بّرقُملا ٌظفللا

 ريغ ىلع لَمَكْشال هيف عَمَو ول ْذِإ ءنآرقلا يف هُعوقُو ٌحصَي ال» '"ءاملعلا ٌرثكأو

 ناك امو» :اولاق "”4ةَيبَرَع اًناَكف8 :ىلاعت لاق دقو اير 1 نوكي الف «ّيِبَرَع

 (ِقَرَتَسِإَول ك كلذو ءاهيف َبرعلا مجَعلا ْتَّقَقاو امّنإَف بّرَعلا ريع حل نفل

 كو «نازيملل ةَّيموُرلاب «ساطَسِقلاي## كو .ظيلغلا جابيّدلل ةّيِسِرافلاب لاقُي

 ًاكرتو هل ًاديلقت هنم كلذ لبق نم لوقلا اذه لئاق دجوو «برعلا ناسلب الإ ءيش هللا باتك
 انل رفغي هللاو ؛مهنم لفغأ نم لفغأ ديلقتلابو لا ا

 طيحي هُمّلْعَن الو ءًاظافلأ اهرثكأو ًابهذم ةنسلألا عسوأ برعلا ناسلو :لاق مث .. .. مهلو

 65 ٠2ص :يعفاشلا مامولل ةلاسرلا هد مع

 ركب وبأ يضاقلا مامإلاو «يربّطلا ريرج نبا مامإلا بهذ هيلإو ةلبانحلاو ةيعفاشلا نم )١(

 ةلادلا «نآرقلا يف ةريثكلا تايآلل ؛ مهريغو سراف نباو ةديبع وبأ ةغللا امامإو «ينالقابلا

 «©9 نيت ع ناي 5 :ىلاعت هلوق اهنم «يمجعأ ريغ يبرع نآرقلا نأ ىلع ةحارص

 ٌييغأ- ثني تلم ال اولا اًينيعَأ انام ُهَتْلَعَج ٌرلَو# :ىلاعت هلوقو 6 :ءارعشلا]

 ١8١0-2187 ص :ةرصبتلا «47 ٠4ص :ةلاسرلا :رظني .[45 :تلصف] 0-6
 77/١ ج :يدمآلل ماكحإلا ,80 86ص :ىفصتسملا «7198- 7١7ص :صيخلتلا

 عماوجلا عمج ١/١278ج :جاهبإلا ,1785 /١ج :يناهفصألا حرشب بجاحلا نبا رصتخم

 538 :علاطلاردبلا .188ص :عماهلا ثيغلا :١/7518ج :عماسملا فينشت 07٠ ص

 8 0 :ريثملا بكوكلا حرش .161ص :ةدوسملا «50 54ص :رظانلا ةضور

 مامإلل «داشرإلاو بيرقتلا «١/1١5ج :يربطلا ريسفت :رظني و «197ص :لخدملا .9

 .508- 7949/1ج : ينالقابلا

 ضعب نع لوقنملا وهو «ةيبرع ريغ ظافلأ نآرقلا يف نأ ىلإ ءاملعلا نم قيرف بهذ و
 ءاطعو «ريبج نب ديعسو «دهاجمك نيعباتلا ضعبو ءاه#'» سابع نباك ماركلا ةباحصلا

 خيشلاو روكشلا دبع نبا مامإلاو «ةيكلاملا نم بجاحلا نبا مامإلا هراتخاو هللا مهمحر

 /١ج :عطاسلا بكوكلا حرش يف يطويسلا ُمامإلا ٌلوقلا اذه حّجرو «يراصنألا يلعلا دبع

 .ءيش ّلكو «نيرخآلاو نيلّوألا مولع عَمَج نآرقلا َّنأل؛ يدنع راتخملا وه و» :لاقف'
 انإ :اولاقف «عوقولاب هيلإ اوبهذ ام ىلع اولدتساو .«ًاضيأ تاغللاو نسلألا فالتخا عمن

 ةيدنه ةملك لصألا يف يه و .«َورَكْفِيَك 8 :كلذ نم «ةيبرعلا ريغب ًاظافلأ نآرقلا يف اندجو
 :يناهفصألا حرشب رصتخملاو «ةقباسلا رداصملا :رظني .اهريغو «ةيسراف «ٍّقَرَتْسِإ# د

 .١/7189ج :تومحرلا حتاوف «417- 5١5/١ ج :بجاحلا عفر ,1794- ١15/1ج

 0 كلا هيفا ةروس-



0 

 ."”«ةّركلل ةّيدنهلاب «زركيك»
 يف هل عِضُو ئنعم يف ُبَرَعلا ةيلمعتسا ِمّلَع ُريِغ َظْفَل هنأ ةكهاحلا ةديجف

 . مِهتعُل ريغ
 الف «ليعامسإو ميهاربإك ٍنآرُقلا يف ذ ُيِمَجعَألا ُمَلَعلا : مّلَعلا ريغب جّرَخو

 قفز و
 : ملعأ هللاو ا كلذ: ىكس

 ضيرغّتلاو ةيانكلا ٍنايب يف ٌةلأسم

 [ةياتكلا هالَوأ]

 :وحن «ىنعملا ُمِزال هنم ًادارُم هانعم يف لمعُتسا ِظْفَل لك يهف ”ُهياتِكلا اّمأف
 يأ داجّنلا لوطي مزال اًهلوط ذإ «ةّماَقلا ليوط هنم ًادارُم ءداجُنلا ليوط ٌديز

 دق ظننا نآل فر اوه أل + ةقيتحح نت لاحتلال ذهب ةباتكلاو يملا لئامك
 نع موزلملاب رّبَع الإ لكلا كلذب ىنعملا دِرَي مل ْنِإف «هانعم يف لمغتسا

 «عراخلاو همساب يمس طِئاًعلاك كلذو «هانعم ريغ يف لحتسا ظْفَل هنأ ؛مْزالّنا

 ."؟”ملعأ هللاو .هانعم ريغ يف لمغُتسا ْظْقل ٌظِئاَعلاَف

 ٍلوُصألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصْؤلا ٌحاَهْنِم

 - 84ص :ىفصتسملا -5١9« 7١١1ص :صيخلتلا ء2187 ١٠8١ص :ةرصبتلا : رظني قلد

 لكاا/اج :عماسملا هفينشت .ة١ا/ ١1ج : بجاحلا عفر كمار/اج : جاهبإلا

 .١0ص :لوصولا ةياغ 27557 756 /١ج :علاطلاردبلا

 .ةقباسلا عجارملاو رداصملا :رظني (؟)

 رمألا نع ىّنكو «هريغ ديرتو ءيشب ملكتت نأ :يهو هوُنُكَيو ينكَي ىَنَك نم :ةغل ةيانكلا (*)

 رظني .هوحنو طئاغلاو ْتَفَّرلا وحن «هيلع لدكتسُي امم هريغب مَّلَكَ اذإ ينعي «ةيانك يّنكُي هريغب

 احالطصا و .7١17”ص :طيحملا سوماقلا .6١777/1ج :برعلا ناسل : يف (ينك) ةد ةدام

 .هالعأ ركُذ امك

 ؛ةقيقح اهنأ :اهدحأ :بهاذم ىلع ؟زاجم مأ ةقيقح يه له ةيانكلا يف ءاملعلا فلتخا (5)

 ةلالدلا اهب ديرأف ءهل تعضو اميف تلمعتسا اهنأل؛ مالسلا دبع نب زعلا مامإلا لام هيلإو

 .هريغ ىلع
 1 .يرشخمزلا مامإلا مالك ىضتقم وهو ءزاجم اهنأ : يناثلا

 يع عنو يكاكسلا مامإلا بهذ هيلإو ءامهنيب ةطساو يه لب ءزاجم الو ةقيقح ال اهنأ :ثلاغلا



 :ًايناث
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 مد ١ / ر ل 8 2 || 1 ب 0

 [ضيرغتلا :ًايناث]

 ,"”هريغب حيوُلّتلا لجأل هانعم يف لمعُتسا ِظْقل لك :وهف '”ضيررّْتلا اّمأو

 :ُمالَّسلاو ٌةالَّصلا هيلع ليلخلا نع ًةياكح ىلاعت هلوق يف امك ءًادبأ ٌةقيقح وهف
 هّنأك هلآ ةّذَحّتملا مانصألا ريبك ىلإ لعفلا َبَسَن "”4د ْمُهْرك ُدحف لبه

 ّنوكت ْنأ ُحّلَْت ال اهّنأب اهل نيدباعلا هموقل ًاحيولت .هعم ُراْعّصلا َدبْعُت نأ َبِضَع
 وه يذلا ٍلعِفلا كلذ نع اهريبك زججع نم مهِلوُقْعِب اورظَن اذإ نومّلعَي اَمِل ؛ةهلآ

 .« هلع هللاو .ًازجاع نوكي ال ُهلإلاو «هريغ نع ًالّضف اهِراغِص ٌريسُكت
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0 
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 ام فورعملا و» :لاقو «هتيشاح يف يراصنألا ايركز خيشلا هراتخاو «صيخلتلا بحاص

 .«ةحيرص ريغ ةقيقح اهنأ صيخلتلا بحاصو يكاكسلا مهنمو «نوققحملا هيلع رصتقا

 اذه ىلإو «هالعأ ٌينارعشلا مامإلا ركذ امك ءزاجم ىلإو ةقيقح ىلإ مسقنت اهنأ : عبارلا

 :ينيوزقلل ةغالبلا مولع يف حاضيإلا 5١26ص :يكاكسلل مولعلا حاتفم :رظني .مهريغو

 رحبلا "١ص :عماوجلا عمج ١66. ص :ًاضيأ هل حاتفملا صيخلتو لدا ”*١١ص

 :عماهلا ثيغلا 2158 -١/17ج :حيولتلا عم حيضوتلا 2048 591 /١ج :طيحملا

 بكوكلا حرش «4917- ١/478ج :عماللا ءايضلا ,١/717/1ج :علاطلا ردبلا «19"ص

 58/7-23594ج :يلحملا حرش ىلع يراصنألا ايركز خيشلا ةيشاح ١7847 /١ج :عطاسلا

 .199-١/707ج :رينملا بكوكلا حرش

 دقو «ًانالف ٌتيأر له :ًالجر ٌتلأس اذإ امك ءلوقلا نم حيرْضَّتلا فالخ  ةغل ضيرْعَتلا

 «بذكلا نم ًارارف؛ ًاضاَرْعِم همالك لعجيف «ىَريِل ًانالف نإ :لوقيف بذكي نأ هركيو فار

 «بذكلا نع ةحودنمل ضيراعملا يف نإ)» :مهلوق هنمو «مالكلا يف ضيراعُملا ىنعم اذهو

 الو ءاهتبطخ هبْشُي مالكب ملكتي نأ :اهتَّدِع يف ةأرملا ةبطخ يف ضيرعّتلا :ًاضيأ كلذكو
 نمل ءاسنلا نإ وأ ؛ٌةَّيقبل كيف نأ وأ «ةليمجل كنإ :ًالثم اهل َلوقي نأ وهو هب ٌحّرصي
 /؟ :رينملا حابصملا «1854 - 187/7 :برعلا ناسل :يف (ضرع) ةدام رظنت .يتَجاَح

4 

 .١/707ج :رينملا بكوكلا حرش .هيف لمعتسملا ىنعملا كلذ ريغب يأ

 .(58) ةيآلا «ءايبنألا ةروس

 :عماسملا فينشت 25٠6١ 0949 /١ج :طيحملارحبلا ؛” ٠ص :عماوجلا عمج :رظني

 3 ءايضلا ١/27301ج :علاطلا ردبلا ءكقة#- ١ة97”ص :عماهلا ثيغلا 745 - 747١ج
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 ٍلوُصَألا ملع ِدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصُؤلا ٌجاَهْنِم

 7 مآلا 8 ٍ

 [رمألا يناعم]

 ءّبجاولا '"”:ٌَلَّمْشَي وهو

 يراصنألا ايركز خيشلا ةيشاح «١/747ج :عطاسلا بكوكلا حرش «١/٠48ج :عماللا

 .707 707 /1ج :رينملا بكوكلا حرش ءالا' -7/١17ج :يلحملا حرش ىلع

 رمألاو» :(َرَمُأ) ةدام «3*ا//١ج :ةغللا سبياقم يف سراف نبا لاق .ّهّنلا ٌدِض :ةغل رمألا
 كيلع يل يأ «ةعاطو ةرمإ كيلع يل :لاقي ... ءاذك لعفا :كلوق «يهنلا ٌضيقن وه يذلا
 .(َرَمُأ) ةدام :.75/4ج :برعلا ناسل :رظنيو .«ينعيطتف ؛ةدحاو ٌةَّرم كرمآ نأ
 :وه :ليقف هفيرعت يف ءاملعلا تارابع تفلتخا دقف احالطصا هفيرعت اها

 :لوصحملا يف رخفلا مامإلا هاضترا ام وهو .ءالعتسالا ليبس ىلع لوقلاب لْعِفلا ٍبَّلَط أ

 :رارسألا فشك يف يراخبلا مامإلاو ء«108/7١ج :ماكحإلا يف يدمآلا مامإلاو ء17/7ج
 .58"١/7ج :حيضوتلا يف يبوبحملا مامإلا فيرعت هنم بيرقو «150/1ج

 مامإلا ىرج هيلعو «لوألا نم بيرق وهو .هنود وه نمم لوقلاب لعفلا ءاعدتسا ب
 .تاقيقحتلا عم ١87 ص :تاقرولا يف ينيوجلا مامإلاو «7٠ص :ةرصبتلا يف ُيزاريشلا

 :ناهربلا يف ينيوجلا ىرج هيلعو .هب رومأملا نايتإب رومأملا ةعاط يضتقملا ُلوَقلا - ج
 .7١7ص :ىفصتسملا يف ٌيلازغلاو «١15١ص

 نيرُخأتملا ءاملعلا نم ريثك هيلع ىرجو .ّفُك ريغب هيلع ٍلولدم فك ٍريغ ٍلعِف ًءاضتقا - د

 :طيحملا رحبلا يف يشكرزلا مامإلاو "١ص :عماوجلا عمج يف يكبسلا جاتلا مامإلاك

 عمج حاَّرُشو .87ص :ةيلوصألا هدئاوفو هدعاوق يف يلبنحلا ماحللا نباو «4 /7ج

 /١ج :عماللا ءايضلا 27٠5 /١ج :علاطلا ردبلا ,7777ص :عماهلا ثيغلا :رظني .عماوجلا

 مامإلا اضيأ هراتخاو 277 ص :لوصولا ةياغ 27817 ١/ ج :عطاسلا بكوكلا حرش ,677*

 .ءالعتسالا ةهج ىلع :هرخآ يف داز هنأ الإ 405 /١ج :هرصتخم يف بجاحلا نبا

 ركذ دقو ءُبدّنلاو ٌبوجُولا امهو ءهيِناعّم نِم نييّنعَم انه رمألل ٌينارعشلا مامإلا ركذ
 :ةرقبلا] «مُكِلاَجَر نم ِنبَديِبَس أوُديْئئْساوال : وحن ءداشرإلا :اهنم «ةريثك يناعم نويلوصألا
 امم لك» :هلوقك بيدأتلا و [؟ :ةدئاملا] رفات ملح اًدإوإ# :وحن ةحابإلا و |[

 (!1011) مقر .هحيحص يف ملسمو «(050751) مقر ؛هحيحص يف يراخبلا هجرخأ] ."كيلي
 ملص اَموُلْمَدا :وحن ماركإلا و «[48 :دئاملا] هنأ ْمُكَفَرَر اَمِم ولك :وحن نانتمالا و
 : ةَيرْخْسلا و 5٠[« :تلصف] 4ُهتنِي اَم المع : وحن ديدهتلا و [45 :رجحلا] 40 نا
 وعلا تأ كلَيِإ قد :وحن ةناهإلا و .[50 :ةرقبلا] «َنِدَِخ هدو أوو :وحن



 0 ْ رمألا يناعَم

0 
 يف ْمُهَرواَسَوإ8 وحن «َبودنملاو ءاوُلَص مهل لق "”4نص اصاب كلف رمأو :وحن

 ًازاجم "”لوّقلا *يف ًةقيقح ُنوكي هّنكل «هيلع مزْعَت يذلا لعفلا يأ د
6 

 ." لغفلا يف
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 «(ْرَذو ُكّرتا) :وحن «هِفِدارُم يف نوكي لب .* 0 هغسص رمألل ٌسيلو

 راذنإلا و ١١[. :روطلا] 4أوُريِسَص ال وأ اوَريصأَت :وحن ةيوستلا و [54 :ناخدلا] «غركحلا

 لوقك ينمتلا و «يل رفغا مهللا :وحن ءاعدلا و ء[47 :تالسرملا] أْوَُّنمَتو أوك :وحن
 و هاه نيا 452 كج وسن نيزكتلاو «يلجنا الأ ليوطلا ليللا اهيأ الأ :رعاشلا
 :ىفصتسملا :رظني ٠[. : ميهاربإ] 4ِراّنلأ َلِإ ْمُكريِصَم نإ اوَُتَمَت لُث» :وحن راذنإلا

 :444- 497/5 :بجاحلا عفر .154 17/١ :رارسألا فشك :708 - ٠١4 ص
 :رينملا بكوكلا حرش 014 51١ /١ج :عماللا ءوضلا ال4٠ -1١/7017ج : علاطلاردبلا
 - 540 /١ج :تومحرلا حتاوف 7594٠0« - ١/789ج :عطاسلا بكوكلا حرش ءالال 7/8 ج

 4١
 اًمِم ْلُك» :هلوق نإف ءرخآلا عم لَحادتَي دق اهَضعَب َّنأ ُدِجيَل يناعملا هذه يف رظاّنلا و
 لق :هلوق كلذكو ءاهيلإ بودنم َبادآلا نأل بدنلا يف لخاد وهو بيدأتلل لعجُج «كيلَي
 مامإلا لاق امك «ديدهتلل وه يذلا «مُّتَنِش ام لَمْ :هلوق نم بيرق هنإف راذنإلل هاوس
 .9١7ص :ىفصتسملا يف يلازغلا مالسإلا ةبح

 )١7(. ةيآلا ءهط ةروس ()
 )١8089(. ةيآلا «نارمع لآ ةروس (؟)

 .(ب/١١ق) ةياهن (*)

 .١511/1ج :عماللا ءايضلا :رظني .هّصو ْمُق :وحن ءِبَلطلا ىلع ٌةّلادلا ةغيّصلا يأ (0)
 نبا رصتخم :رظني .ةلبانحلاو ةيعفاشلاو ةيكلاملاو ةيفنحلا نم ءاملعلا روهمج هيلع ام اذهو ()

 دئاوفلاو دعاوقلا .*٠ص :عماوجلا عمج «١/407ج :يناهفصألا حرشب بجاحلا

 بكوكلا حرش «١/١55ج :عماللا ءايضلا .١/07ج :علاطلا ردبلا! 88ص :ةيلوصألا

 .588 /١ج :تومحرلا حتاوف ءا/ /”ج :رينملا

 نأ ىلإ روهمجلا بهذف ؟هريغ نود هيلع لدت 001000 ًءاملعلا فلتخا (؛)
 ىلإ يرعشألا نسحلا وبأ مامإلا بهذو «(لعْفا) ةغيص يهو ءهيلع ٌلدتو هّصخت ةغيص رمألل
 مامإلا هرَصّنو «ةنيرقب الإ رمألا ىلع ُلدت ال (ْلعْفا) ةغيص نأو ءهصخت ةغيص رمألل سيل هنأ
 ء77ص :ةرصبتلا :رظني .انه ينارعشلا مامإلا هراتخاو ءلوصحملا يف يبرعلا نبا

 - - ١/408ج :يناهفصألا حرشب بجاحلا نبا رصتخم :؛54ص :يبرعلا نبال لوصحملا



 أ أ ٍلوُصَألا ملع ٍدِصاَعَم ىلإ ٍلوُصؤلا ٌجاَهْنِم ا

 ًازاجَم ٍلوَقلا يف ًةقيقح ُنوكي نكل (كُنْرَمْأو كُيْمَرْلا» : وحن هفِدارُم ريغ يف ٌنوكيو
 . لعفلا يف

 )0غ(

 قف

 [ةبُرلا يف روُمأملا ىلع رمآلا ُوُلْع]

 نوكَي دقف .«"”روُمأملا نم ''”ىلغأ ٌرِمآلا ّنوكَي ْنأ طرتشُي الو» :ًءاملعلا لاق

 ردبلا ؛«88/7ج :طيحملا رحبلا ."١ص :عماوجلا عمج .11/1؟ج :جاهبإلا 64

 .15 - ١/8 :رينملا بكوكلا حرش «١/078ج :عماللا ءايضلا ء"0/- 05/١ :علاطلا

 ريرقتلا :رظني .هنم بولطملا نم ًاناكم ال ةبتْرَم ىلعأ بلاطلا نوك :انه ٌولعلاب دوصقملا

 .١/778ج :ريرحتلا ريسيت 3١ /١ج :ريبحتلاو

 مامإلا هراتخاو «يرعشألا مامإلا لوق وهو ةلبانحلا نم ةعامجو ةيعفاشلا رثكأ هيلع ام اذهو

 الو رمآلا ٌرلع رمألا يف مهدنع طرتشي الف «عماوجلا عمج حج حارش نم هعبت نمو يكبسلا

 ةياغ ىصقأ ةدابعلاو هنودبعي اوناك مهو هموقل نوعرف نع ةياكح ىلاعت لاق دقف «هؤالعتسا

 عمج :45/1ج :لوصحملا :رظني ١١١[. :فارعألا] «تورثأَت اًداََمط : عوضخلا

 عماهلا ثيغلا 284 /7؟ج :طيحملارحبلا 540 /؟ج :بجاحلا عفر .” ٠ص :عماوجلا

 ؛عطاسلا بكوكلا حرش ل1 :علاطلا ردبلا .58١ص :دئاوفلاو دعاوقلا 2773" ص

 بكوكلا حرش ؛57ص :لوصولا ةياغ «2177ص :تاقرولا ىلع ريبكلا حرشلا .«88/1ج

 .17 1١ /7”ج :رينملا

 نم يناعمسلا نباو يزاريشلا نيمامإلاو نيمرحلا مامإو ةلبانحلا رثكأو ةلزتعملا بهذو

 دئاوفلاو دعاوقلا :رظني .ءالعتسالا نود ولعلا رمألا يف طرتشي هنأ ىلإ مهريغو ةيعفاشلا

 عم 187ص :تاقرولا «1-7/١17”ج :رينملا بكوكلا حرش :؛16588١ص :ةيلوصألا

 .01" /١ج :ةلدألا عطاوق «17١ص :ةرصبتلا «تاقيقحتلا

 طارتشا ىلإ مهّريغو «بجاحلا نباو يدمآلاو يزارلارخفلا :ٌةّمئألاو ةّيفنحلا ٌروهمج بهذو

 ؛١100/1ج :رارسألا فشك :رظني .ولعلا نود  ةمظعب بلطلا نوكي نأ وهو  ءالعتسالا

 ١ /114١- ج :تومحرلا حتاوف ء”١/8ج :ريرحتلا ريسيت 27١ /١ج :ريبحتلاوريرقتلا

 -4 141 ناوتتالا حر متحملا 2168/7ج :ماكحإلا .57 /؟ج :لوصحملا ١

 595١. 549 /75ج :بجاحلا عفر 6

 ؛طبحملا رحبلا :رظني .ًاعم ءالعتسالاو ولعلا ربتعي هنأ ىلإ ف5 يريشقلا نبا مامإلا بهذو
 .47/1ج



 0 ٍةّدارإلا ٌريغ ٌرَمألا

 17 ملا رمأب ةَنواََعَم ٌتْزمأ» :صاعلا نب ورمَع لاق امك «نلغا زوفاعلا

 .ةيواعُم ةَّيعَر نم ناك ًارْمَع نأ ٌمولعمو

 ٌلومحم وهو :"”(رومأَملا َنِم ىلعأ ٌرِمآلا نوكي ْنَأ طّرَتْشُي» : مّهضعَب لاقو

 . ٌنّلُك ال ٌئيرثكأ هنأ ىلع

 [ةدارإلا ٌريغ ٌرْهألا]
 ْنِمْوي ال هن د[ طع قم ركأ ىلاعت ةئاق «هّتدارإ ٌريغ هللا ريم ذأ خسالاو

 .”يييعي ٌةدارإلا وه ٌرْمَألا : ةلزتعملا لاقو «هنم هذري مَلو «ناميإلاب

 يف وأ ٍبوُجولا يف ٌةقيقح يه له «(ْلَعْفا) ةغيص يف ًءاملعلا فلتخاو

 :ةظفن بوخؤلا لف ةقيقح نهال + 91 وينجتلا لاقف*فذللا

 .مشاه نبا لتق قيفوتلا نم ناكو :هرجعو «تيب ردص اذه )١(

 راشأف ءهكسماف هنإ# هذ ةيواعم ىلع قارعلا نم جرخ ءمشاه ينب نم لجر اذه مشاه نباو

 :يرغ هزم طهر ,هقلطأف «هوفع ةرثكو هملح - ةَّدشل ةيواعم هفلاخف «هلتقب ورمع هيلع

 كلذ ىلع ءاملعلا هِّبَن امنإو هيو يلع نينمؤملا ريمأ يف ال «كلذ يف َتيبلا ورمع هدشنأف

 :علاطلاردبلا ءا//7ج :جاهبإلا «55/7ج :لوصحملا :رظني .مّهوتُم هّمّهوتي نأ ةفاخم

 .١/7738ج :ريرحتلا ريسيت 2'"ا/١/١ج :ريبحتلاو ريرقتلا للود /1ج

 . ًافنآ لوقلا اذه ّرَم (0)

 05”١/23ج :علاطلا ردبلا ء1-7/75١17ج :جاهبإلا «375/7-55ج :لوصحملا :رظني ()

 .57 :لوصولا ةياغ 2788 /١ج :عطاسلا بكوكلا حرش

 مامإلا هالمأ يذلا وه :ليقو ءًاضيأ ةيرهاظلا لوق وهو «ةعبرألا بهاذملا باحصأ نم (4)

 ١/١254ج :ريرحتلا ريسيت 174/١« :رارسألا فشك :رظني .هباحصأ ىلع يرعشألا

 :يناهفصألا حرشبرصتخملا غش ١ص :يجابلل تاراشإلا تقال اج :تومحرلا حتاوف

 ماكحإلا هالو /١ج :عماللا ءايضلا الا" ص :لوصولا بيرقت ق9 غ:١/8ج

 :فينشتلا «59/؟ج :طيحملا رحبلا «444/7ج :بجاحلا عفر ءك157/1ج :يدمآلل

 بكوكلا حرش :١/09ج :علاطلا ردبلا 215١ - ٠55ص :عماهلا ثيغلا ؛”**١/7ج

 بكوكلا حرش :«59١ص :دئاوفلاو دعاوقلا .«54ص :لوصولا ةياغ 747/١ ج :عطاسلا |
 .759/7ج :مزح نبال ماكحإلا :رظني و ا '



 لوصألا' ملع :دتماتتب ىلإ لوشؤلا اهني يبل 7 95 مما كا 8

 .2(بّلطلا يَمْسِق نِم نّفيتملا ِهّنأل ءطقف بْدَّنلا يف ٌةقيقح يه» : "موق لاقو

 نإف لكك َِبَنلا ٌرْمأ اًمأو .بوجولل ىلاعت هللا رْمأ» :ةّيكلاملا نم "'”ُيرَهْبألا لاقو
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 [رظحلا َدْعَب ٌرْمألا]

 ريد كش لاقت :ٍرظَح دعب لعْفا ٌةغيص ْتدرَو اذإ اميف اوفلعشاو

 .ءاهقفلا نم ةعامجو .مهريغو ةلزتعملا نم نيملكتملا نم ريثكو مشاه يبأ بهذم وهو
 :يدمآلل ماكحإلا 2707ص :ىفصتسملا :رظني .أك يعفاشلا مامإلا نع لوقنم اضيأ وهو

 .ةقباسلا عجارملا يف اهتشقانمو لوقلا اذه ةلدأ رظنتو «.177/7ج

 ,ركب وبأ  ناهبصأب ةيرق رهبأ ىلإ ةبسن  يرهبألا «يميمتلا دمحم نب هللا دبع نب دمحم وه
 قارعلاو ماَّشلاب ٌريثكلا ٌعمَس ؛فيناصّتلا بحاصو «نييقارعلا ةيكلاملا خيش ؛يضاقلا

 ءاضق يلي نأ لئُس ءامهتقبطو يلجبلا ناردب نب هللا دبعو يدنغابلا نع ىور «ةريزجلاو
 .458- 86 /"ج :بهذلا تارذش :رظني (هالا/ه) ةنس نك يفوت «عنتماف «ةاضقلا

 231١ /١ج :علاطلا ردبلا ٠١5« /1ج :طيحملا رحبلا ,.7/١30ج :بجاحلا عفر :رظنب

 فيرشلل .ءلوصألا حاتفم 797 /١ج :عطاسلا بكوكلا حرش 58٠« /١ج :عماللا ءايضلا

 .07 ص :يناسملتلا

 اذه يف هدوصقم نع ّجرْخَي ال ىتح ءَينارعّشلا ٌمامإلا اهْرُكْذي مل ىرخأ لاوقأ ةلأسملا يفو
 ىلإ ةدئافلا ٌمعت ال ام لكو ةحوجرملا لاوقألا كرتو ةحجارلا لاوقألا ركذ وهو باتكلا

 .ةقباسلا عجارملا يف اهيلع فوقولا نكميو ءًاضيأ انه هركذأ مل يلاتلابو ءهركذ

 ةّيكلاملا يرخأتمو ةلبانحلاو ُةّيِعفاَشلا رثكأ ذخأ هبو ءَيعفاَّشلا مامإلا ٌصن نع لوقنملا وهو

 :يدمآلل ماكحإلا :رظني .ةيفنحلا ضعب و يديرتاملا روصنم يبأ مامإلا بهذم ًاضيأ وهو

 1/١١١؟ج :طيحملا رحبلا «059 /7ج :بجاحلا عفر «457ص :عماوجلا عمج «198/7ج

 بكوكلا حرش 271 -١/717ج :علاطلا ردبلا ؛١/00١7ج :عماسملا فينشت - 1١17

 ' ائاوفلاو دعاوقلا «198ص :رظانلا ةضور ؛70ص :لوصولا ةياغ «١/145ج :عطاسلا

 ... رصتخملا «775ص :لخدملا 81 - 65 /7ج :رينملا بكوكلا حرش .560١ص :ةيلوصألا

 :٠ /١ج :عماللا ءايضلا ءالا"ص :لوصولا بيرقت 417 587 /١ج :يناهفصألا حرشب
 ري اه تايآلا نم مهليلدو .١5/8/1ج :ريبحتلاو ريرقتلا 248 /١ج :ريرحتلا ريسيت 8
 ,جياالص دعب راشتنالاو ءجحلا نم للحتلا دعب دايطصالاف «هالعأ ينارعشلا مامإلا هركذ
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 .«بوجُولل وه» :©"”ٌضعب لاقو .هةحابإلل
 ِ 01 قد

 . "””«أورِضتنأم هولَصلا ِتَيِضف ادد "'”4أوداطصأف لل اًدإوإ» : لوألا ُليلَد

 يّدؤملا مُهُّناَتِق ْذِإ '”«َنيكرتملا اوما ميل ديتَْلا لس اًدَّو» : يناثلا ٌليلَدو

 .ةيافك ٌضْرَف مهِلْثَق ىلإ
 [بوُجولا َدْعَب ُيْهْنلا]

 لاقف :بوجولا دعب يمهّنلا ةفيص تورو اذإ[ اميف كلذك ارفلعخاو
 0 ,(ه)و

 نأ ٍليلدب مّلْعُي ملام «ةحابإلا ىلع رمألا لّمحُي :مهلوق ىلعف .بجاو ريغو حابم ةعمجلا 2
 ولئن ْمُرْلَل زيا َمكَسَأ اًدّ»# :وحن «ةحابإلا هب دوصقملا سيل صاخلا رمألا اذه
 .عنامل الإ كرشملا لتق بوجوب ملعلل ؛رظحلا دعب ناك نإو ,بوجولل هنإف 4َنيِكِرْتْمْل

 .ةقباسلا رداصملا :رظنت

 نبا مامإلا :مهنم ةيعفاشلا نم ةعامجو «ةيكلاملا نم نيمدقتملاو «ةيفنحلا ةماع بهذم وهو )١(

 لوصأ :رظني .ىلاعت هللا مهمحر «يزارلارخفلا مامإلاو يزاريشلا مامإلاو «يناعمسلا

 ريرقتلا ١/2355ج :ريرحتلاريسيت ١/١214ج :رارسألا فشك :«١/19ج :يسخرسلا

 :ةلدألا عطاوق «55ص :تاراشإلا «١/557ج :تومحرلا حتاوف .١/77/8ج :ريبحتلاو

 .169/7؟ج :لوصحملا ١217ص : عمللا 71ص :ةرصبتلا ١ -50/1ج

 ةحابإ :نأب لوألا لوقلا ةلدأ نع اوباجأ و «ُىنارعّشلا مامإلا هركذ ام نآرقلا نم مهليلدو

 رمألا ةغيصب ال [0 :ةدئاملا] 4ُّتَبيَطلا كَل ٌلِيْأ» : ىلاعت هلوقب ٌلالح لصألا يف دايطصالا

 نم ةذوخأم ةعمجلا نم غارفلا دعب عيبلا ةحابإ كلذكو «ًاوداطَصآَت انه رظحلا دعب ةدراولا

 رظحلا دعب ةدراولا رمألا ةغيصب ال «[8!7 :ةرقبلا] «مِيَسْلَأ ُهَّلأ نحو :ىلاعت هلوق

 .١19/1ج :يسخرسلا مامإلا لوصأ :رظني .4اوَرشتنََد#

 .(7) ةيآلا «ةدئاملا ةروس ()

 )٠١(. ةيآلا ةعمجلا ةروس (0)

 .(4) ةيآلا ةبوتلا ةروس (#)
 فالخ ال١ :"9ص :ةرصبتلا يف يزاريشلا مامإلا لاق لب ءلوصألا ءاملع رثكأ لوق وهو (9)

 2157 /؟ج :لوصحملا 2188 /١ج :ناهربلا :رظني ..«رظحلا يضتقي رمألا دعب يهنلا نأ

 ثيغلا ١5" /١ج :عماسملا فينشت «47- 55/7ج :جاهبإلا .47ص :عماوجلا عمج
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 :قَّرَم الو ٍراركتل ال «ةّيِهاملا ٍبلّطِل ٌنوكي دق (ْلَعْفا) ٍةغيصب ُرمألا :ٌةَلأسم

 نبلغ اع ايه رقاب ةئعاملا ةحرع لذ 14 رورو ةرملا نكلو

 ةديتاظ يشلاف ءةفصوأ ِطرَشب َقْلُع نإ الإ «راركّتلا ىلع لّمْحُي الو

 - 55 /7”ج :رينملا بكوكلا حرش «56ص :لوصولا ةياغ «١/595ج :عطاسلا -

 يضاقلا ىلإ ًاضيأ بسُنو ءيسدقملا جرفلا وبأ مامإلا مهنم ةلبانحلا ةمئثأ ضعب لوق وهو )١(
 حرش :رظني .روهمجلا بهذم ىلإ هنع اعجارت مث «نايلبنحلا باطخلا يبأو ىلعي يبأ

 .مهيلإ ةبسنلاب حيرصتلا نود نكل ةقباسلا عجارملا رظنا و «50 - 54 /”ج :رينملا بكوكلا

 .ةقباسلا عجارملاو رداصملا :رظني (؟)

 ضعبو «ةيعفاشلا روهمج ذخأ هبو «يعفاشلا انمامإ نع لوقنملاو «ةيفنحلا دنع راتخملا وهو ()

 2179 - 7١؟8ص :ةيلوصألا هتمدقم يف يكلاملا راصقلا نبا :ةمئألا نم هحّجرو «ةلبانحلا

 ؛«بجاحلا نباو يواضيبلا يضاقلاو ,يدمآلا و «يزارلا رخفلاو «تاقرولا يف ينيوجلاو

 ايركز خيشلاو «يطويسلاو يلحملا نيلالجلاو «يشكرزلاو ,يونسألاو «يكبسلا جاتلاو

 ءاوس ؛هلمتحي الو ءراركتلا بجوي ال رمألا نأ :لوقلا اذه ةصالخو . ٍمهريغو يراصنألا

 امناو «ةيهاملا عاقيإ درجم ىلع لدي لب .يفصوب ًاصوصخم وأ طرشب ًاقّلعم وأ ًاقلطم ناكأ

 يف ةيهاملا لاخدإ نكمي ال هنأ الإ «ةرثكلاو ةدحولاب راعشإ ريغ نم ةيهاملا بلط ديفي
 لدي تالا نال تي روم املا نانفألا تانرووس نم هزمت كر انمفا رق قيد فان ةرججولا
 فشك ,١/١7ج :يسخرسلا لوصأ 2177” /7ج :لوصألا يف لوصفلا :رظني .هتاذب اهيلع

 (١/1901ج :ريرحتلا ريسيت 27387 787 /١ج :ريبحتلاوريرقتلا 2186 /١ج :رارسألا

 ؛أ9اص :تاقيقحتلا عم تاقرولا «١/174ج :ناهربلا «١/55ج :ةلدألا عطاوق

 ١78-١14 /؟ ج :يدمآلل ماكحإلا .157/7ج :لوصحملا 4١« ص :ةرصبتلا

 عفر ؛415 - ١/517ج :يناهفصألا عم بجاحلا نبارصتخم «48/1؟ج :جاهبإلا

  اكينشت 2787ص :ديهمتلا «47ص :عماوجلا عمج 51٠١: 509/1 ج :بجاحلا

 .: دلبلا ء١07ص :ةيلوصألا دئاوفلاو دعاوقلا «18ص :ةدوسملا ء١/707ج :عماسملا

 ااغ كوالا عطاسلا بكوكلا حرش «591/1ج :عماللا ء 000-5 : علاطلا

 ا .56ص :لوصولا
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 )١( ةيآلا ءرونلا ةروس )5(.

 .(؟) ةيآلا ءرونلا ةروس (؟)

 «ةيعفاشلا ضعبو ةيفنحلا ضعب هيلإ بهذ دقو «ةلأسملا يف لاوقألا دحأ وه لوقلا اذه ()

 «ةيميت نبا مالسإلا خيش هديفحو ةيميت نب نيدلا دجم نامامإلا ةلبانحلا نم هححّحصو

 لوصأ :رظني .ملعأ هللا و .لوقلا اذه راتخا هنأ انه ينارعشلا مامإلا لعف نم رهاظلاو

 27817 /١ج :ريبحتلاوريرقتلا 2180 ١84 /١ج :رارسألا فشك :١/١5ج :يسخرسلا

 :ةيلوصألا دئاوفلاو دعاوقلا «18ص :ةدوسملا «475ص :عماوجلا عمج «5١ص :عمللا

 .١/798ج :عطاسلا بكوكلا حرش 17ص

 نع١١ 56ص :هتمدقم يف يكلاملا راصقلا نبا مامإلا هاكح دقو «ةلبانحلا بهذم ًاضيأ وهو (4)

 بسح ىلع نكلو «ماودلاو راركتلا يضتقي مهدنع قّلطملا رمألاف .كلام مامإلا بهذم

 تايرورضو مونلاو ةجاحلا ءاضق ةنمزأ نود هب رمعلا عيمج باعيتسا بجي ينعي «ةقاطلا

 بكوكلا حرش «77١ص :ةيلوصألا دئاوفلاو دعاوقلا «188ص :ةدوسملا :رظني .ناسنإلا

 .اهلبق يتلاو ةقباسلا رداصملا يف ينبيارفسإلا ذاتسألا نع لقنلا رظني و 257 /"ج :رينملا

 نع رخأت نإف ءرمألا دورو بقع هذيفنتو هب رومأملا لاثتماب ةردابملا : يه رمألا يف ةيروفلا (5)
 ريسيت ١/2117ج :علاطلا ردبلا ١/0708ج :عماسملا فينشت :رظني .ًاذخاؤم ناك ءادألا

 "مال /١ج :ريبحتلاو ريرقتلا لوكا :ريرحتلا

 نع جرخي لاحلا يف هاَّذأ ول ىتح «لبقتسملاب دييقتلا ال لاحلاب دييقتلا مدع :يخارتلا و

 .”الخ/1ج : عيسلا قاع عيضولا :رظني .ةدهعلا

 لعفلا بلط نيب كرتشملا ردقلا وهو  بلطلا درجمل وه امنإو ءًاضيأ يخارتلا بجوي الو (17
 ًاروف هنوك صوصخب ٌراعشإ ظفللا يف نوكي نأ ريغ نم يخارتلا ىلع هبلط نيبو روفلا ىلع

 وهو «هب زال زوجي امك ًالصأ هب رومأملا توفي ال هجو ىلع ريخأتلا زوجيق - ًايخارت وأ

 - يزارلا مهنم «ةيعفاشلا رثكأ بهذم وهو «يعفاشلا مامإلا ىلإ يِزُعو ةيفنحلا دنع حيحصلا
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 [بيدج رمأب الإ ءاضقلا ُمِزَلتسَي ال ٌرمألا]

 يف امك ."”ديدج رمأب الإ ءاضقلا ُمِزْلَتسَي ال *”ءيش لعفب ٌرمألا :ٌةلأسم

 ايركز خيشلاو يطويسلاو يلحملا نال الجلا هحّجرو «يكبسلا جاتلاو «يواضيبلاو يدمآلاو

 ١/275ج :يسخرسلا لوصأ :رظني .بجاحلا نبا مامإلا ةيكلاملا نم هراتخاو «يراصنألا

 _1ا///١ج :حيضوتلا 717“ /١ج :رارسألا فشك .7/1١٠ج :لوصألا يف لوصفلا

 :تومحرلا حتاوف 87*27 /١ج :ريبحتلاو ريرقتلا 23017 -١/307ج :ريرحتلا ريسيت 4

 :يدمآلل ماكحإلا «140 - 189/7ج :لوصحملا ,57 57ص :ةرصبتلا «,5880/1ج

 :بجاحلا عفر «45ص :عماوجلا عمج :09 58/1ج :جاهبإلا عم جاهنملا «.185/؟ج

 :عماهلا ثيغلا ١/2308ج :عماسملا فينشت «2587ص :يونسألل ءديهمتلا .7/١07ج

 بكوكلا حرش «596 594 /١ج :عماللا ءايضلا 2117 /١ج :علاطلاردبلا ءك154--4

 .١/418ج :يناهفصألا حرشب دمحم «560ص :لوصولا ةياغ «١/7598ج :عطاسلا

 «ةيعفاشلل هنوبسنيو «يخارتلل رمألا نأ ل الا هلق. دبي تارا ىف نما عقو دقو

 قا١5 /71ج : بجاحلا عفر :رظني .طقف زئاج ريخأتلا نأ نودصقي مهن كلذ يف قيقحّتلاو

 ىلع دامح هيزنو يليحزلا دمحم نيلضافلا نيذاتسألا قيقحت و 2788 /١ج :ريبحتلاو ريرقتلا

 . 49 /7ج :رينملا بكوكلا حرش يف ةلأسملا هذه

 سيلا :177ص :هتمدقم يف يكلاملا راصقلا نبا مامإلا لاق «ةيكلاملا روهمج بهذم وهو

 مامإلاو «ةلبانحلا بهذمو .«روفلا ىلع اهنأ لدي هبهذم نكلو صن كلذ يف هنآك كلام نع

 يربطلا بيطلا نأ يضاقلاو يفريصلا ركب يبأك ةيعفاشلا ضعب يأرو «ةيفنحلا نم يخركلا

 نبال لوصألا يف ةمدقملا 27 /1ج :يجابلل ءلوصفلا ماكحإ :رظني .قاقدلا ركب يبأو

 ؛1؟8ص :يفارقلل حيقنتلا حرش «١/0593ج :عماللا ءايضلا .175 - 177١ص :راصقلا

 ؛44/7؟ج :رينملا بكوكلا حرش «794١ص :ةيلوصألا دئاوفلاو دعاوقلا «277ص :ةدوسملا

 1١ /١ج :لوصألا يف لوصفلا :١77/1ج :يسخرسلا لوصأ :777ص :لخدملا

 .09/7ج : جاهبإلا 6 ةلدألا عطاوق .685ص :ةرصبتلا

 لريدلا ويعلو ىف وقل ىلطعملا تالا نان ل وفل تف داحلعلا» نفح ل اطتادتو

 ةّمثأ نع لقنلا يف ٌحضاو وه امك «ةيفنحلا ضعب هقفاوو هك يخركلا نسحلا يبأ مامإلا

 .١/٠58ج :تومحرلا حتاوف ا“ /١ج : :رارسألا فشك :رظني ءمهبهذم

 4 كلا ةياهن 63



 ءازجإلا ٌمزلتسَي ِهب روُمأملاب ٌنايَتإلا
 قل

 يفت ا

- 
 فيد نو ءاهلكذ اذإ ايلميلف ةذلطلا تيكن نما فيكن علا فيرس .٠

 ,"”«اهَرَكَذ اذإ اهّلَصْيلف اهنع لَّمَع وأ ءةالّصلا نع مُكُدحأ دَقَر اذإ» :ملسُم
 .ًاقلطُم ال ِتقّولا يف ُلْعِفلا لّوألا رمألا نم ُدْصَقلاو

 [َءازجإلا ٌمِزلتسَي ِهِب ٍروُمأملاب ناينإلا]
 . "وب يِتأَملل ءازجإلا ٌُمزلتسي هب روُمأملا ِهْجَولا ىلع ِءيّشلاب ُنايتإلا» :ٌءاملُعلا لاق

 )0غ(

(0 

(2 

 رمأب بجي ءاضقلا نإ :لوألا :نالوق ؟ ديذج رمأب الإ بجي ال وأ ؟ ءادألا هب بجو يذلا

 ءاهقفلا ةماع بهذم وهو «ةيميت نبا دجملاو ليقع نباو باطخلا وبأ مامإلا مهنم ةلبانحلا

 .نيملكتملاو

 ءعادألا هب بجو امب بجي ءاضقلا : ىرخأ ةرابعبو «لوألا رمألاب بجي ءاضقلا نإ : يناثلا

 رخفو ُيسْحّرَّسلاو ُنِسوُبُدلا ديز وبأ يضاقلا :مهتمئأ نم هراتخاو «ةيفنحلا ةماع لوق وهو
 .يفوطلاو نادمح نباو ىلعي يبأ مامإلاك ةلبانحلا ضعبو ءصاّصجلاو ُيودزبلا مالسإلا

 /١ج :عماللا ءايضلا .ودامح ريذن .د :قيقحت كالو/اج :بجاحلا نبا رصتخم :رظني

 - ١/97ج :ةلدألا عطاوق «١/475ج :صيخلتلا «١5١ص :عمللا «55ص :ةرصبتلا 9

 رحبلا .17ص :عماوجلا عمج 219494/7ج :يدمآلل ماكحإلا 2.7١6 ص : ىفصتسملا حفز

 حرش ١/18١27ج :علاطلا ردبلا .55 0ص :عماهلا ثيغلا ,.175 - 15١ /؟ج :طيحملا

 لوصأ .75ص :ةدوسملا «4١75ص :رظانلا ةضور .١/0٠76ج عطاسلا بكوكلا

 53٠١ /؟ج :ريرحتلا ريسيت «١/2358ج :رارسألا فشك «55- 50 /١ج :يسخرسلا

 اذإ اهلصيلف ةالص يسن نم باب «ةالصلا تيقاوم باتك ؛:هحيحص ىف يراخبلا هجرخأ

 دجاسملا باتك هل ظفللاو هحيحص يف ملسمو ًاعوفرم هلو سنأ نع (017) مقر ءاهركذ
 نع 695 مقر اهئاضق ليجعت بابحتساو ةتئافلا ةالصلا ءاضق باب «ةالصلا عضاومو

 . اعوفرم هي ةريره يبأ
 مقر ءاهئاضق ليجعت بابحتساو «ةتئافلا ةالصلا ءاضق باب ءدجاسملا باتك :ملسم هجرخأ
 . ًاعوفرم و سنأ نع 2580

 نوكي الو «بلطلاو رمألا طوقس يف فاك هب نايتإلا نأ ًايزجم هنوك نم دارملا نأ ىلع ءانب

 اذهو ءةحص طورشو ناكرأ نم ًاعرش هيف ةربتعملا رومألا عيمجل ًاعيجتسم ناك اذإ الإ ًايفاك
 ثيح ةلزتعملا نم رابجلا دبعو يضاقلاو مشاه يبأل ًافالخ «نييلوصألا روهمج بهذم

 _ - 415 /7ج :لوصحملا 2705 ص :رظانلا ةضور :رظني .ليلد ىلإ جاتحي ءازجإلا نإ :الاق



 9 ٍلوُصَألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصُؤلا ٌجاَهْنِم ا

 [ءيشلاب ٍرمألاب ٌرمألا]

 َكلْمَأ رمأوإ» :ىلاعت هلوق وحن «هريغ هب َرُمأيِل ءيشب َبِطوُخ نّمو» :اولاق

 الا دخلا كلون كني الوخوةطوخ مل نأ ةكيفحتلا ىلع ويك "ورشا

 َقَّلَط هبا ّنأ ِِلكي هل جا ولونسرل رك> ننخ هديؤح راش دك يلا لوف نحن 0”
 1 ع اي ا : نع ىهو هّتأرْما

  »4١58:بجاحلا نبا رصتخم :1917 1940 /7ج :يدمآلل ماكحإلا ج١/ 518 - /811,
 :عماسملا فيئشت 175 /7ج :طيحملا رحبلا 21417 /١ج :جاهبإلا «47 ص :عماوجلا عمج

 ج٠4/1", ءايضلا ؛١/8194ج :علاطلا ردبلا «5901- ١70ص :عماهلا ثيغلا --

 ج :عطاسلا بكوكلا حرش «708/7-704 ج :ريبحتلاو ريرقتلا «00/1-101ج

 ٠" :تومحرلا حتاوف .778/7ج :ريرحتلا ريسيت ج١/5917.

 )١( ةيآلا ءهط ةروس )187(.

 ,5١7ص :ىفصتسملا :رظني .ةعبرألا بهاذملا نم لوصألا ءاملع رثكأ بهذم وهو (؟)

 نبا رصتخم «4ص :ةدوسملا ؛7١7ص :رظانلا ةضور ء757 707 /7ج :لوصحملا

 رحبلا «45ص :عماوجلا عمج :١/474ج :رصتخملا نايب «١/3581ج :بجاحلا

 :عماللا ءايضلا ,١/519ج :علاطلا ردبلا «١15ص :عماهلا ثيغلا 019 /7ج :طيحملا

 ريسيت 23٠5 /١ج :عطاسلا بكوكلا حرش 274١ /1ج :ريبحتلاو ريرقتلا ,01/1-507جا

 .5748-١/5844ج :تومحرلا حتاوف لاجل ريرحتلا

 - اهو رمع نب هللا دبع ثيدحلا اذه يف وهو - بظاخملا ريغ نأ ىلع انه ٌةنيرقلا تلدف فرفز

 ."١/19١ج :علاطلا ردبلا :رظني .هتجوز ةعجارم انه وه يذلا ءيشلا كلذب رومأم

 يا ٌمْقَلَط اد نيل 7 :ىلاعت هللا لوق «قالطلا باتك .هحيحص يف يراخبلا هجرخأ (5)
 باتك ءههحيحص يف ملسمو «(54075) مقر ءل١ :قالطلا] « ديلا أوسحأ أوصحْلَو ّنِحَّدِعل نهوُفْلَطَم

 رمؤيو قالطلا عقو فلاخ ول هنأو ءاهاضر ريغب ضئاحلا قالط ميرحت باب .«قالطلا

 )١511(. مقر ءاهتعجرب

 0 :قباسلا ثيدحلل هحرش دنع /١٠١ج ملسم حيحص حرش يف يوونلا مامإلا لاق )2

 .. دظؤيو «هقالط عَّوَو من اقلط ولف ءاهاضر ريغب لئاحلا ضئاحلا قالط ميرحت ىلع ٌهَمَألا
 0 عقب ال :لاقف ءرهاَّظلا لْهأ ٌضعب ّذشو «بابلا يف روكذملا رمع نبا ثيدحل ؛ةعجّرلاب

 املعلا لاق هبو ءلّو الا باوّصلاو «ةيبنجألا قالط هبشأف هيف هل نوذأم ريغ هنأل ؛هقالط

 : .«ةعجر ْنكت مل ْعقي ْمَل ولو اهتعجارمب هرْمأ مهليلدو «ةّفاك
 1 كنك «ٍةعجارُملاب رومأم ريغ رمع نبا ّنوكي نأ ٌحصألا ىضتقمو» :ٌيفارقلا ٌمامإلا لاق (5)



 هب ٍرومأملا يف رِمآلا لوم هيد

 [هب ٍرومأملا يف ٍرِمآلا لوخُد]

 لوقك كلذو «هرومأم يف يأ ؛هيف ٌَّلِخاَد هُلوانتي ٍظْفلِب َرِمآلا َّنأ ٌحصألاو
 . "”هيلإ وه َنَسْحَأ دقو ««َكيلإ ّنسحأ ْنَم ْمِرْكَأ» :ويبعل دّيَّسلا

 60 هيل مل ْنأ ٍدْعَبل ؛ِظ ُهلَّلا كلذ يف ٌرِمآلا َلْحْدَي ال :ليقو

 ام بسحب ان هيف ام فالخ "ماعلا ٍثحِبَم يف ٌئكْبسلا نبا ُهَححَصو

 .نيَعِضوَملا يف هل َرهظ

 ؛ْغيلبَتلا ليبس ىلع وه امّنإف ريغ َرمأَي نأ هللا لوسر هرّمَأ نَم لك نأ ٍةعيرّشلا نم ملَع
 .١/507ج :عماللا ءايضلا .«ًاعامجإ ًارومأَم ثلاثا ناك ْغيلبَتلا ليبس ىلع َناك

 هباطخ ناك ءاوس هباطخ تحت لخدي بطاخملا نأ نم «نييلوصألا رثكأ هيلإ بهذ ام وهو )١(

 نباو يدمآلاو يلازغلا :ةمئألا نم هراتخاو ةيفنحلا بهذم وهو ءًاربخ وأ ًايهن وأ ًارمأ

 مامإلا لاق ,مهريغو ةلبانحلا نم ةمادق نباو يضاقلاو ءانه يكبسلا جاتلاو ءبجاحلا

 ريرقتلا :رظني .«انباحصأ مالكب سيقأ وهو» : 59ص : ةدوسملا يف ةيميت يت نب دجملا

 ماكحإلا 454 ص :ىفصتسملا .١/707ج :ريرحتلا ريسيت 10 :ريبحتلاو

 ج :طيحملا رحبلا «57ص :عماوجلا عمج «١741ص :رظانلا ةضور :7477/7ج :يدمآلل

 /١ج :علاطلا ردبلا «.50 /١ج :عماللا ءايضلا .7801 50١ ص :عماهلا ثيغلا 2/57

 اا مالا : عطاسلا بكوكلا حرش ال٠

 59ص :ةدوسملا يف هازعو «ةلبانحلا نم بالّطْخلا وبأ 4 ةيِعفاَّشلا دنع حيحّصلا وهو )0

 :بجاحلا عفر «47ص :عماوجلا عمج ءالا”ص :ةرصبتلا رظني .نييلوصألاو ءاهقفلا رثكأل

 /١ج :علاطلا ردبلا ؛١/١71ج :عماسملا فينشت ؛51/7١ج :طيحملا رحبلا «370/7ج

 .١5١1ص :رظانلا ةضور ١”"«

 نيملسملا ءاسن :لاق ول هنأو» :"5/8ج :نيبلاطلا ةضور يف هب يوونلا مامإلا لاق

 لخدي له بطاخملا نأ ىلع فالخلا ىنبو قلطت اهنأ هريغ نعو ؛هتأرما قلطت مل قلاوط

 اهّنأ ٌحصألا انه اذكو ؛لخدي ال هنأ لوصألا يف انباحصأ دنع ٌحصألا :ٌتلق ؟ بباطخلا يف
 .«قلطت ال

 انباحصأ دنع ٌحصألا وهو» :لاقف 277١ /ج :بجاحلا عفرو «47ص :عماوجلا عمج يف 0
 .«ةضوّرلا يف يوونلا ركذ امك



 ٍلوصالا ملِع ٍدِصاَمَم ىلإ ٍلوّصولا ٌجاَهْنِم : سا | 2 م رف ريب[.

 [هب ٍروُمأملا يف ةباينلا]

 اكّرلاك هب ٍرومأم ّلُك يف ٍةَباِيَتلا ٍلوُخُد ٍزاوَج ىلإ ِةّئّسلا لهأ بهذ :ٌعرف 3.١
 .)1١(500( نب د : ها

 . َةالّصلاك جلاجل الإ جحلاو

 . "9 دأ ةّيزَدَبلا ٍلامعألا يف بانل ُلوُخُد ٌروجَي ال هنأ ىلإ ٌةَلزتعملا ٍتبَمَّذو

 (*![هذِض نع َيْهَن ٍءيشلاب ُرْمألا]

 ٌيدوجؤلا هَّدِض نع ّيهن ًابذن وأ ًاباجيإ '*”نّيعم ءيشب ُئِسْفّنلا ُرْمأْلا :ٌةلأسم
 رضع تكا وأ ءكاحتلا يا * قوكشلا ةضك دضلا ناك ادحاو.:: ةهارك وأ امرت

 دوصقملا نأل؛ اهيف ةباينلا حصت الف ءةالصلاك يندبلا ضعب هب جرخيل ديق (عنامل الإ) :هلوق )١(

 .ةحصلا مدع اهيف لصألاف ءاهيف ةباينلاب لصحي ال كلذو «ىلاعت هلل ةبانإلاو عوضخلا اهب

 .روشعلاو تارافكلاو تاقدصلاو ةاكزلاك ةضحم ةيلام :ةثالث عاونأ عرشلا يف تادابعلا (0)

 .جحلاك لاملاو ندبلا ىلع ةلمتشمو .داهجلاو موصلاو ةالصلاك ةضحم ةيندبو

 هسفنب ءادألا ىلع ًارداق هيلع نم ناك ءاوسو قالطإلا ىلع ةباينلا اهيف زوجت ةضحملا ةيلاملاف

 زوجت ال ةضحملا ةيندبلاو «بئانلا لعفب لصحي هنأو ؛لاملا جارخإ اهيف بجاولا نآل؛ال وأ

 نس ام اَلِإ ٍنَسنإلل َسَيَل نآَو» :مجنلا ةروس يف لجو زع هلوقل ؛قالطإلا ىلع ةباينلا اهيف
 ىلع ةلمتشملا امأو «تيملا نع مايصلاك ليلدب ٌصخ ام الإ ىعس ام الإ ناسنإلل سيل نأو

 عئادب :رظني .زجعلا دنع زوجيو ةردقلا دنع ةباينلا اهيف زوجي الف جحلا يهو لاملاو ندبلا

 71 /7”ج :روثنملا 195/١ :ماكحإلا ,80 /7؟ج :قئاقحلا نييبت 2ك /1ج : عئانصلا

 ثيغلا .١/3177ج :عماسملا فينشت 2776/5 ج :ينغملا .١/2558ج :طيحملا رحبلا

 77١ /١ج :علاطلا رذدبلا 2تثآ -١56*/١ج :عماللا ءايضلا 2505 - 567” ص : عماهلا

 .١/707ج :عطاسلا بكوكلا حرش

 ."١/07ج :عطاسلا بكوكلا حرش «770 /١ج :علاطلا ردبلا 94

 . ؛لاكشإلا ةميظع» :ةلأسملا هذه نع ه177/7ج :بجاحلا عفر يف يكبسلا جاتلا مامإلا لاق (5)

 .(«لاوقألا ةبعشتم

 طب .دضلا نع ًايهن سيل هب رمألا نإف «مهبملا ءيشلا نع زارتحا (نيعم ءيشب) :هلوق (9)
 1 .١/77ج :علاطلا ردبلا



 دْمألا
 عج دو 1 0

 مف دِض نع يِهَن ءيشلاب هدض 7 5 كلاب

 ٌرْمَألا سيل» :"”نيِلارَغلاو ."”نيمّرحلا ٌمامإ َلاق '''هريغو ٍدوعُقلا يأ :مايقلا
 ع
 م يسب

 .(هئّمْضتي الو ىَهّنلا َنيع

 هل رمْضَتم ْذَدم وه ا :يهنلا ني سيل» : : 0 م زاّولا مامإلا لاقو

 .كرحّتلا نع يه ّنلل ٌنِمضتُم . هنإَف ًالثُم نوكُّسلا بلَط يف امك

(0) 

(00 

 ةيفإ

04 

 :ةرصبتلا :رظني .ةرعاشألا ةماع بهذم وهو ينالقابلا يضاقلاو يرعشألا مامإلا لوق وهو

 :بجاحلا عفر غ5 /؟ ج :يدمآلل ماكحإلا 26 ص :رظانلا ةضور :45 - 84ص

 ١/ :جاهبإلا «450 501١/١ :رصتخملا نايب «5الا/ /؟ج :رارسألا فشك «577/1ج

 2756 ص : عماهلا ثيغلا هفضل :عماسملا فينشت 246 ص :يونسألل «ديهمتلا ا

 ريرقتلا ١١27ص :تاقيقحتلا 2505-5796 ١/ :عماللا ءايضلا 77/١. :علاطلا ردبلا

 حرشلا ؛4"1ص :لومأملا ةياغ 0707/١ :عطاسلا بكوكلا حرش 797/١ :ريبحتلاو

 .07 - 5١ /7”ج :رينملا بكوكلا حرش ١١25ص :تاقرولا ىلع ريبكلا

 القن .«راظنلا لوحفو نيملكتملا ريهامج لوق وهو» : يكلاملا يرهبألا ركب وبأ مامإلا لاق

 .5006/1ج :عماللا ءايضلا نع

 نّيبُملا ٌقَحلا وه اَم هيلع ىَنَبْلا نيّبهذملا ظوقُس حال اذإو» 0

 «ةلأسملا يف لوقلا لّضف مث .(هدادضأ نع َيهَّنلا يِضّئقَي ال ِءيَّشلاِب ّرمألا نأ :ّوهَو اًنَدنع

 . 418 - 41١ /١1ج :صيخللتلا هياتك يف هيلإ بَمَذ ام ٌرَصّنو اهيف عسوتو

 عّسوت دق و .(هَّدِض نع ًايِهَن نوكي ال ءيَّشلاب ٌرمألا» :8١١ص :لوخنملا هباتك يف لاق ثيح

 يف هلاق امم ناكو ءهيلإ بَهَذ ام رّصَن و17- 50ص :ىفصتسملا هباتك يف ةلأسملا يف

 مالك تابثإ ىلع ًاعيرفت يمالكلا يرَظَّنلا ثحبلاب اندنع َّمَص يذلاف ةلمججلا ىلعو» :160ص
 الو هنّمضتي هنأ ىنعمب الو هنيع هنأ ىنعمب ال هّدض نع ًايهن سيل ءيَّنلاب رمألا نأ :سفنلا

 . «همزالي هنأ ىنعمب

 يهن ءيشلاب رمألا نأ يأ - اذهب ديرن ال انأ ملعا» :هترابع و "75 /1؟ج :لوصحملا يف

 نِم عنّملا ىلع ُلاَد ءيَّشلاب رمألا نأ دارملا لب يهنلا ةغيص يه رمألا ةغيص نأ  هدض نع

 .«مازتلالا قيرطب هِضيقن

 ءيّشلاب ا نأ راتخملاف» :197/7ج :ماكحإلا يف لاق ثيح ها يدمآلا مامإلاك

 ءاوسو ءَّدَّضلا نع يهنلا نيع وه رمألا نيع نوكي نأ ال هدادضأ نع يهّنلل ًامزلتسم نوكي

 عم جاهنملا :رظني .يواضيبلا مامإلا ًاضيأ كلذكو .«بدن وأ باجيإ رمأ رمألا ناك

 17١. /١ج :جاهبإلا
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 ."0 «بدنلا ٍرمأ نود «يهنلا نمضتي بوجولا َرْمَأ نإ» :ليقو

 يْهَّنلا ّنيع سيلف ءْئَظْفلْلا ٌرُْمألا (ُيسْفَنلا ٌرْمألا) :ًالَّوأ انلوقب َجَّرََخو
 يس . ل

 . هنئمصتي الو

 و

 5_5 ٍلوُصألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصؤولا ٌجاَهْنِم

 ["!يِهَنلا ُتِجاَبَم]

 [؟هَدضب ٌرْمَأ َوُه لَه ٍءيَش نع يِهَنلا]
 78 صوع عماش دا ع اعاد ع ه2 (5) 1 ا ح6 0 : 9

 دضلاب رمأ وه له ةهارك وأ اميرخت ١ ٍءيش ْنَع ٌّيسفنلا يهنلا يف اوفلتخاو
 .مّلْعَأ هللاو .""”(ال» :ٌموَق َلاقو ””(معن» :ٌموَق َلاقف :باجُيإلا يف

 .197/7؟ج :يدمآلل ماكحإلا :رظني .ةلزتعملا ضعبل لوق وهو )١(

 هللا هظفح ةعمج يلع خيشلا رصم يتفم ةليضَف لاق امك  ةنسلا لهأ ءاملع لاوقأ ٌةَصالحخو (7)
  هَدِض نع هن ِءيَّسلاب رمألا نأب لوقلا نإ» 457 /١ج :رصتخملا نايب ىلع هقيقحت يف

 ةيعفاشلاو ةلبانحلا نم ءاملعلا ٍريهامَج ُلوق وه  يهّنلا ُسْفَن وه وأ ًاَماّرِتلا ناك ءاوس

 يراخبلا زيزعلا دبع مامإلا هركذ امم بيرق هتليضف مالكو .«ءاهقفلاو نيثّدحملاو ةيكلاملاو
 رمألا بجوم نأب اولاق نيذلا ءاملعلا ةماع بهذ» :7///1ج :رارسألا فشك هباتك يف

 نع يهن ءيشلاب رمألا نأ ىلإ ثيدحلا باحصأو يعفاشلا باحصأو انباحصأ نم بوجولا

 رمألاك ٌدادضأ هل ناك ْنِإو ءرفكلا نع ّيهن ناميإلاب رمألاك ٌدحاو ٌّدض هل ناك نإ هدض
 ًايهن ٌرمألا نوكي اهوحنو عاجطضالاو دوجسلاو عوكرلاو دوعقلا نم ًادادضأ هل نإف مايقلاب
 ريسيت 291 /١ج :ريبحتلاو ريرقتلا 27ص :ةدوسملا :رظني و .«اهلك دادضألا نع

 .67 - 5١ /7ج :رينملا بكوكلا حرش ١/23777ج :ريرحتلا

 :برعلا ناسل :رظني .ٌّتفَك ىَماَنَتو ىهتناف ًايهَن هاهني هاه ءرمألا ُفالخو عنملا :ةغل ْيِهَّنلا (*)

 .٠58/14١ج (َيَهَن) ةدام :سورعلا جات 757 /9١ج (َيَّهَن) ةدام

 .05 /"ج :رينملا بكوكلا حرش .هرطفب رمأ هنإف .ديعلا موي موص نع ًالثم يهنلاك (4)
 هللا امههمحر ينيوجلاو ينالقابلا يضاقلا نامامإلا هيلعو «نييلوصألا روهمج بهذم وهو (0)

 ردبلا «506 ص :عماهلا ثيغلا .١/714ج :عماسملا فينشت ءالا”ص :ةدوسملا :رظني

 'ريبحتلاو ريرقتلا 7١215ص :تاقيقحتلا «١/509ج :عماللا ءايضلا .77 /١ج :علاطلا

 ريبكلا حرشلا «175١ص :لومأملا ةياغ 2707/١ ج :عطاسلا بكوكلا حرش 797/١ ج

 .05 /*ج :رينملا بكوكلا حرش 57 /١ج ريرحتلا ريسيت «١١75ص :تاقرولا ىلع

 ؛يناجرجلا هللا دبع يبأ خيشلا ىلإ 77ص :ةدوسملا يف ةيميت نبا مامإلا هبسن لوقلا اذه (1)

 .ةقباسلا عجارملا :رظنيو .ةلزتعملا رثكأو



 0 يهّذلا فيرعت

 [هقيرعت]
 هوحنو فُك :ٍلوقب ُصَتخَي الو .©'”ٍلْغِف نع فك ًءاضيْقا :وه ُيِسْفَنلا ْيْهَنلا

 يف ِمَّدقَت امك ٠ 0 ينملا نه ىلغأ نهاثلا دوك ظروفي هو الو "عدو ْرَذ) ك

 .رمألا ِثحبَم
 مم

 [هئّيضق]

 :وحُت «ةّرمّلاب ْيِهّنلا ُدّيقُي مل ام ءٌفكلا بوجُو ىلع ُماوَّدلا يمّنلا ُةّيضقو
 ةدذسلا نه ةرهلا لع لمكت هنإف «َموَيِلا ري

(0) 

(00 

0020 

0) 

 «4"ص :عماوجلا عمج يف يكبسلا جاتلا مامإلا فيرعت وهو «ًاحالطصا يهنلا فيرعت اذه

 «708ص :عماهلا ثيغلا ؛17"١/5ج :عماسملا فينشت :رظني .عماوجلا عمجج حاَّرُش رثكأو

 و 2755/١ :عطاسلا بكوكلا حرش ؛١/4١5ج :عماللا ءايضلا 375/١ :علاطلا ردبلا

 وه :وأ ههنوُد وُه نَّمِم ٍلوقلاب ٍلعِفلا كرت ءاعدتسا َيَهَّنلا َّنأ :اهنم ءىرخأ تافيرعت يهنلل
 1 :وأ ؛ءالعتسالا ةهج ىلع لعفت ال :هريغل لّئياقلا ٌلوق

 يهاّنلا ةتو نأ ساسأ ىلع ٌةغوصم «ىنعملا يف اهضعب نم ةبيرق تافيرعت يهو ,عالعتسالا

 اا/١/5 :رارسألا فشك .74ص :عمللا ١/2178ج :ةلدألا عطاوق :رظني .ىلعأ نوكت

 ١25؟ص :تاقيقحتلا «١/4758ج :رصتخملا نايب «١/586ج بجاحلا نبا رصتخم

 حتاوف «6١25ص :ريبكلا حرشلا «1556ص :لومأملا ةياغ «١/407ج :ريبحتلاوريرقتلا

 .١/5948ج :تومحرلا

 نإو رماوأ هذه نأل ؛ فق وأ كديور وأ كايإ وأ ْزّواجت وأ ْدُم وأ وأ منت وأ زواج وأ

 :علاطلا ردبلا 2708ص :عماهلا ثيغلا ؛١/7١ج :عماسملا فينشت :رظني .ًافك تضتنقا
 705/١. ج :عطاسلا بكوكلا حرش 23514 /١ج :عماللا ءايضلا "75 /١1ج

 هراتخاو 9000 وهو ةلبانحلا نم ةعامجو ةيعفاشلا رثكأ هيلع ام اذهو

 /١ج :عماسملا فينشت «47ص :عماوجلا عمج :رظني .عماوجلا عمج حاّرُشو يكبسلا
 .515/1ج :عماللا ءايضلا ,770 /١ج :علاطلا ردبلا ,158ص :عماهلا ثيغلا 7

 ءالا ص :يبرعلا نبال لوصحملا ؛«؟ 4ص :عمللا :رظني .ءاملعلا ريهامج لوق وهو

 2586 /١ج :بجاحلا نبا رصتخم 716 /7ج :يدمآلل ماكحإلا 57١, /؟ج :لوصحملا

 دعاوقلا 3715/1-27117ج :عماسملا فينشت ؛ 57ص :عماوجلا عمج ءالا”ص :ةدوسملا

 ردبلا .5958ص :عماهلا ثيغلا 507 /١ج :ريبحتلاو ريرقتلا .197ص :ةيلوصألا دئاوفلاو

  ريسيت ١/27507ج :عطاسلا بكوكلا حرش ١.515 /١ج :عماللا ءايضلا ,"”١5/1ج : علاطلا
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 . "0هقّرملاب َدّيُق ولو ءُماوَّدلا يمّنلا ٌةيضق» :2*”لبقو

 [ذاسّفلا يضتقَي ُقَلِطُملا َيِهَّنلا]

 عرش دانسفلل نزكي " ”ويزتلا اًذكو «ٍميِرحّتلا "يه قلطمو) : ةانلُغلا لاق

 جراخي يمّنلا قّلطُم َناك ْنِإ الإ : ةلفاجم أ ةةابع ناك ٌءاوَس هنَع ّيهْنملاب دعي لَبعَي

 اك ةيخأ مامإلل ًافالخ «”داسقلا ُديفُي ال هَّلإف ءبوُصْغعَمِ 00

 .945/7ج :رينملا بكوكلا حرش .95#/١ج :ريرحتلا -

 لاقف «مواَّدلاو راركُتلا ديفُي ال َيِهّنلا َّنأ راتخاو .هلكك يزارلا رخفلا ٌمامإلا كلذ يف فلاخو

 وهو ؛هابأ نم مهنمو ء«راركتلا ديفي يهنلا نأ روهشملا» : 4١ /5ج :لوصحملا يف

 .(راتخملا

 .(ب/١١ق) ةياهن ()
 1 اذهو تكلا بوجو ىلع ماوٌدلا يهو هتّيضق نع هفرصَي كلذب َدييقتلا َّنأل ؛كلذو (1)

 | :رظني .عماوجلا عمج ٌحاَّرُش َنّيب امك «يكبسلا جاتلا مامإلا الإ ٍهِكحَي مل بيرغ

 .١/705ج :عطاسلا بكوكلا حرش 2516 /1ج : عماللا ءايضلا .؟508ص :عماهلا

 لل اعلسل اهب هيتس نزف ةقدجلا دا داتلا ىلع كين يرن نهم ىو دلطت قف
 ريبكلا حرشلا ١" /١ج :علاطلا ردبلا «557ص :عماهلا ثيغلا :رظني .ًاقافتا هيف هب لمعي

 .9١7/ص :تاقرولا ىلع

 ا ا «ةيعئاشلا لدغ نالوق هيف: ةايسفلا ليني هيودتلا يت كوك 2

 الف ُكرَّلا ُبولطم هوركملا َّنأل ؛ميرحّتلا يهنك ٍداسفلا ىلع ٌلدي هنأ عماوجلا عمج ٌحاّرُش

 .حوجرم وهو .داسفلا يلع لدي ال هنأ :يناثلا و «داسُملا وه كلذو .عقو اذإ هب رّبَتعي

 ١/ :عطاسلا بكوكلا حرش «757ص :عماهلا ثيغلا ؛١/750 :عماسملا فينشت :رظني

 شلل

 ًداسق ٌباحصألا َحمَبَص اذهلو» :١770/1ج :عماسملا ٍفينشت يف ٌيشكرزلا ُمامإلا لاق
 يف ةالصلا داسف مدع هضقني الو «هيزنتلل اهيف يهنلا :انلق نإو «هوركملا ِتقّولا يف ةالّصلا

 انباحصأ فلتخي مل اذهلو ءاهّضخَي اهُّصخَي ليلدل اهيف ٍداسّملا َمَدَع َّنإف ءاهوحنو ةسينكلاو ماّمحلا
 ُةحِص عنمي الو اعطت هيزتعلل هيف ةغاركلا سكفملا ءاملات ةضؤلا اذكر. ءاقدانفإ مدع يف

 .«يفالخ الب ةّراهلَملا
 دأ هن يِهنَملا يف ٍلِخاَد رمأل نيتلا نوكي نأ طرشب ةيعفاشلا رثكأو ةيكلاملا بهذم وهو (4)

 /؟ج :بجاحلا نبا رصتخم الا ص :يبرعلا نبال لوحي :رظني .هل مزال هنع جراح
 : ج :ةلدألا عطاوق 2377 /١ج :عماللا ءايضلا «454- 58/1ج -دمعتتملا نايب 45



 0 ٠ | ٌداسفلا ديمي ٍءازجإلا ئَفّت

 يتق أ اقلطم ةاسنلا لق لك, انيفتفحملا نفت لا: ىاظتناا زوكنإو
 . ًاقافتا كلذ يف هب مع ف

 ْمَل مأ جراخي ْيِهّنلا ناك ٌءاوَس ًاقَلطُم َداسّملا ُديِفُي ال» : هيض : فيز ةفينح وبأ لاقو
 ا ؛عورْشَم ريغ حبقالملا عيتو ضئاحلا ةدلطكا يعز هلع ةرهنعلا كن كك « نكي

600 
 «عورشملا ريغ يف َلوعُتسا ٌثيح يِهّنلل ّي ٌىِضَرَع يأ ٌنِضَرَع

 موي موصك َةََحّصلا هيف يتلا ٌديِْيق ءهفصول هنع ُيهنملا امأو» :ةمينَح وبأ لاق

 ءاوخل هلع هنع ْيِهّنلا َناَك الإو هدوجُو ًاناكمإ يعدتسَي ِءيَّشلا نع َيهّنلا نإ هرحّبلا

 7ص ال: ىضمعالل كلوقك وين

 [ذاسفلا ٌديِفُي ءازجإلا فنا

 "هلك لاق امك ««ٍلوِبَقلا ىُفَنَك ءَداسملا ٌديِفُي ءازجإلا ْئيفَتو» :ٌءاملُعلا لاق

 ١/١80 :عماسملا فينشت 259 -58/7ج :جاهبإلا .7504/7ج :يدمآلل ماكحإلا ج١/

 ١”« ص :تاقيقحتلا .١55ص :عماهلا ثيغلا 7١16 - 7١5ء بكوكلا حرش 50

 ج1/ »31١:تاقرولا ىلع ريبكلا حرشلا «178١ص :لومأملا ةياغ ص7١17.

 ريسيت 781 -١/1ج :رارسألا فشك «47 - 80 /١ج :يسخرسلا لوصأ :رظني )١(

 /0ج :نيدباع نبا ةيشاح ؛479/؟ج :رئاصبلا نويع زمغ ,7709/ - 775 /7ج :ريرحتلا

 نالطبلا ثحبم يف ةلأسملا هذه يف ةيفنحلا ةداسلا بهذ ىلع ًالّصفم مالكلا رم دقو .4

 صخلم وه انه ينارعشلا مامإلا هركذ امو )١(« مقر ةيشاح ءص «.باتكلا اذه نم داسفلاو

 . مهبهذم

 .ةقباسلا عجارملا :رظني ()

 عوكرلا يف ُهَبْلُص ْميِقْي ال نم ٍةاَلَص باب ءٍةاَلَّصلا ٍباَتِك ءهننس يف دواد وبأ هجرخأ (

 ال هيف ءاج ام ناي داع ٍباوبأ باَتِك هننس يف يذمرتلاو «(804) مقر ءِدوُجّسلاَو

 يف يئاسنلاو «2ٌحيِحَص ٌنَّسَح ثيِدَح» :لاقو (7105) مقر ٍدوُجسلاَو عوكرلا يف ةبلص م ميِقِ

 يف هجام نباو 5949(2) مقر .دوجسلا يف بلصلا ةماقإ باب «قيبطتلا باتك «ىربكلا هنئس

 نابح نباو «(879) مقر ءٍةاَلَّصلا يف عوُكّرلا ٍباَب ءاهيف ََنّسلاَو ٍةاَلَّصلا ٍةَماَقِإ باَتِك .هننس
 هحيحص يف ةميزخ نباو )١8947(« مقر «ةالصلا ةفص باب «ةالصلا باتك ءهحيحص يف

 ((555) مقر هدوجس اهيف يلصملا متي ال يتلا ةالصلا ةداعإ باجيإ باب ءةالصلا باتك

 - (5107) مقر «عوكرلا يف ةنينأمطلا باب «ةالصلا باتك «ىربكلا هئنس يف يقهيبلاو
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 لا اذإ مٌكدَحأ 5 َةاَلَص هللا َلَبْقَي اَل» لاق امكَو

 ماعلا ُتَحبَم

 [هفيرعت]
يأ] .' *”رضح ٍريَغ نِم هّل َحلاّصلا ٌفِرغتسَي ْظْفَل : اعلا

 هلوانتي 

 عماجلا حرشب ريسيتلا يف يوانملا مامإلا لاق ««حيحص دانسإ اذه» :لاقو (1404)

 . .«(حيحص هدانسإ) : 59١ /7ج :ريغصلا

 اذه ىلع ءانب  يهو ةنينأمطلا هنم دارملاو ءاهيف هّرهَظ يِّرسُي ال نَم ٌهالص حصت ال يأ

 مامإلا امهقفاوو ءدمحأو يعفاشلا نيمامإلا دنع دوجسلاو عوكرلا يف ضرف  ثيدحلا

 تسيل ةنينأمطلا نأ ىلإ ةيفنحلا بهذو .ةيكلاملا نم بجاحلا نباو ةيفنحلا نم فسوي وبأ
 ةبجاو يه امنإو «ةهبجلا عضو دوجسلا يفو رِهّظلل ءانحنا ىندأ عوكرلا يف هيفكيو «ضرفب

 نم ةنس اهنأ ىلإ مهدنع روهشملا يف ةيكلاملا بهذ و ءوهسلا دوجس اهكرتب بجي مهدنع
 طوسبملا 3كو/1ج :ينغملا للك د 36/77 :عومجملا :رظني .ةالصلا ننس

 كلاسلا ةغلب «1١/١8ج :يفنحلا يلصوملا هللا دبع خيشلل رايتخالا «١/188ج :يسخرسلل

 .؟١/١١5ج :يواصلا دمحأ خيشلل

 مقر ءِروُهظ ٍرْمْغي ٌةاَلَص ُلَبْقُت اَل ِباَب ءِءوُضْوْلا ِباَتِك .هحيحص يف يراخبلا هجرخأ

 01( مقر «ة الَّصلِل ٍةَراَهَطلا بوجُو باَي ٍقَراَهظلا باك «هحيحص يف ملسمو ,(1“ه)

 . اعوفرم 4و ةريره يبأ نع
 حرش ريبحتلا 2757 - 5590ص :عماهلا ثيغلا ؛١/77ج :عماسملا فينشت :رظني

 798 /١ج :علاطلا ردبلا ء9١11 - 1١1١4 / ج :يلبنحلا يوادرملا مامإلل ءريرحتلا

 78ص :لوصولا ةياغ ١/2714ج :عطاسلا بكوكلا حرش 70 /١ج :عماللا ءايضلا
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 ,مُهَلِهَش ينعي اًمومُع ةّيطعلاب مُهّمَع ُلاقُ ءَلِمَش اذإ اًمومُع ٌّمُعَي ُءيَّشلا مَع نم :ّةغُل ماعلا
 احالطصاو .149/77١ج :سورعلا جات «7١4575/1ج :برعلا ناسل يف (َمَمَع) ةدام :رظني

 .هالعأ ركُذ امك
 ْ جنو ؛45ص :عماوجلا عمج يف يكبسلا جاتلا مامإلا فيرعت نِم وه همامتب فيرعّتلا اذه

 . .سحلا يبأ مامإلا فيرعت نم ذوخأم فيرعتلا اذهو :«عماوجلا عمج حاَّرُش ٌعيمج هيلع

 َِس .هل حلصي ام عيمجل ٌقِرْغَتسُم مالك وه ٌماعلا» :لاقف 2189 /١ج :دمتعملا يف يرصبلا

 | أي يزارلا مامإلا و ١1554( /١ج :ةلدألا عطاوق يف يناعمسلا رفظملا يبأ مامإلاك هّدعَب



 هن مثقل دي
 مسا وأ «َةَعومِجَم وأ َءاَنثُم وأ ةدَرْفُم ءٍتابثإلا يف ٌةركّنلا هب َجرَحَف «ةعِفَد
 م 2 ءآذ و 2 7 3 ها
 ٍلَدَبلا ليبّس ىلع هل حلصت ام لوانتت اهنإف «داحألا ثيح نم ال ءِدَدَع

 ا هي نار فش م
 [موُمُعلا ٌراَيعِم]

 1 رع برع ار او زنا واقل ذكي

 :وحن .2'”[يقارغتسالا ال

 لاو /ج :طيحملا رحبلا :رظني .(ٍدِحاَو عضو بّسحبلا : ةدايزب 0171ج :لوصحملا ِت

 حرش تى ج :عماللا ءايضلا 09 /١ج :علاطلا ردبلا 27 116ص :عماهلا ثيغلا

 :يف رظنت ىرخأ فيراعت هل و .194ص :لوصولا ةياغ 7١4 /١ج :عطاسلا بكوكلا

 ت9/1ج :بجاحلا نبا رصتخم 27١18 /؟ج :يدمآلل ماكحإلا 2757١ 5ص :ىفصتسملا

 :تومحرلا حتاوف 7١١-٠١ 7/7ج :رينملا بكوكلا حرش «08 5 /١ج رارسألا فشك

 َّنأل ؛ا"ه /١ج :علاطلا ردبلا نم اهُّتفضأ دقو ءلصألا نم ٌةطقاس نيتفوقعم نيب ام ةلمجلا )١(
 ليثمُت وه امّنإ (مِهاَرَد ةّسمَحب ْقَّدَصَتو «ًالُجَر ُمركأ) وهو «ىلعألا يف ركُد يذلا َلاثملا
 مسال ًاضيأ ٌليثمتو ءلَدَّبلا ليبس ىلع هل حّْلِصَت ام لوانتُت يهو «توبُلا قايس يف ةركتلل
 يذلا ماعلل ًاليثمت سيل و «قارغتسالا ال رصحلا ليبس ىلع هل حلصي ام لوانتي يذلا ٍددَعلا

 فينشت « 541“ /7ج :رصتخملا نايب :رظني .لومشلاو قارغتسالا ىلع هدارفأ عيمجل حلصي

 : عماللا ءايضلا 1١ج : علاطلا ردبلا 27 16ص : عماهلا ثيغلا لل” /1ج : عماسملا

 . 96ص :لوصولا ةياغ 714 /1ج : عطاسلا بكوكلا حرش ىلا 8

 ماعلا نع لاثم  انلوقك» :هلوقب 5١14 /7ج :لوصحملا يف ةلأسملا هذه يزارلا ٌمامإلا حّصو (؟)

 لخدي الو  مهريغ نود لاجرلا قرغتسا هّنأل هل حلصَي ام عيمجل ٌقِرْغَتسُم هّنإف لاجرلا -
 الو ءمهُقِرْغَتسَي الو اينُّذلا ٍلاجر نم ٍدحاو لكل حّلصَي هّنأل ؛ (ُلِجَر) :مهلوقك تاركتلا هيلع
 ناديفي الو «ةثالثو نينثا لكل ناحلصي (لاجرو نالجر) َطفَل َّنأل عْمَجلا الو ٌةَينِنَنلا
 .«هقرغتسي الو ةسمخ لكل ٌحلاص هّنأل ؛ (ٌةسمخ) :انلوقك ددعلا ظافلأ الو «قارغتسالا

 «384ص :عماهلا ثيغلا :رظني .هنم ءانثتسالا هلوبقب ظفللا مومع ىلع لدتسي هنأ ينعي ()

 . 167 /؟ج

 .7575ص :عماهلا ثيغلا 777 /١ج :عماسملا فينشت «44ص :عماوجلا عمج :رظني (؛)
 :عطاسلا بكوكلا حرش 3717 55/١- ج :عماللا ءايضلا 7*7 /١1ج :علاطلا ردبلا

 .596ص :لوصولا ةياغ للا /1ج



 ٍلوُصألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُص لوضصؤؤلا ٌجاَهنِم ل
 مح

 [ةدوصقملا ٍريَغو ةَرِداَّنلا ٍةروُصلل ماعلا لومُش]

 .هّنحَت ةدوصقملا ٍريَغو «ةرِاّنلا ٍةروُّصلا لوخُد : ٌحبِحَّصلاو

 وأ ٍرِفاَح يف وأ فخ يف الإ 'َقَّبَس ال» :ثيدحح يف ليفلا :ةرداّتلا ٌلاثمف
 1 ,(49ةدواَث هيلع ٌةقَباسُملاو ءَتفُح ود َليِفلا َنإف «لضن

 مهيفو ءْنالُق ٍديِبَع ءارشب هّلُكَو ول اَم :ٍةنيرَقلاِب ٌكَردُتو ءةدوصقّملا ريغ لاثمو
 .“*”حيحّصلا ىلع هؤارش ٌحصي ءهب مّلعَي مّلو «هيلَع قّتعَي نَم

 [موُمُعلا غَيِص نِم] ٌعوُرُف

 :وحن .4”"2نوبمْؤمْلا ملأ دن :وحن «مالّلاب َفَرعُملا َعْمَجلا َّنأ لصألا

 قابس يف الإ قحّتسُي ال وهو «لاولو مج نوم دس ىلع وباسل لعبت هابل هي حك )00

 لاتِت يف ّةَّدُع رومألا هذه َّنأ كلذو ءيمّرلا وهو لصّتلا يفو ءامهانعم يف امو لبإلاو ليخلا

 :ريبحلا صيخلت :رظني .هيلع ٌضيرحتو داهجلا يف ٌبيغرت اهيلع لعجلا لذب يفو ءّردَعلا
 /ج :دوبعملا نوع 2798/1ج :حيتافملا ةاقرم «477/5ج :ريدقلا ضيف ء.4/١171ج

 .ا#

 يف يذمرتلاو «(75015) مقر ِءِقّبَّسلا يف باَب ءِداَهِجْلا ٍباَتِك ءهننس يف دواد وبأ هجرخأ (؟)

 ٌعيِحَص ٌثيِدَحا :لاقو )١194( مقر هِقَبّسلاَو ِناَمّرلا يف ءاج ام باب ءِداَهِجْلا باَتِك «هننس

 نباو «(447557) مقر «قبسلا باب «ليخلا باتك «ىربكلا هننس يف يئاسنلاو .(ٌبيِرَغ ٌنَسَح

 يف نابح نباو «(78175) مقر ءِناَمّرلاَو ٍقَّبَّسلا ٍباَب ءِداَهِحْلا ٍباَتِك .هننس يف هجام

 نيئيش يف الإ قابسلا زاوج يفن نع رابخإلا ركذ «قبسلا باب ريسلا باتك ؛هحيحص
 .(1189) مقر «نيمولعم

 يف ٍلُدَيَف ءٌفُح وذ َليِفلا َّنأل ؛ مهدنع حصألا يف ةّيِعِفاَّشلا اهزاجأ ليفلا ىلع ةقباسملا ()
 :ينغملا ؛١٠/٠0ج :نيبلاطلا ةضور :رظني .ءاهقفلا روهمجل ًافالخ ءرّبخلا ذه مومُع

 .توريب ءركفلا راد ١94 /"ج :ليلخ رصتخم ىلع يشرخلا حرش :,"94/9ج

 /١ج :عماسملا فينشت 171١-2777 /1ج :طيحملا رحبلا «45ص :عماوجلا عمج :رظني (5)
 /١ج :عماللا ءايضلا 0775 /١ج :علاطلا ردبلا 2778 - 77ص :عماهلا ثيغلا ”15

 .59ص :لوصولا ةياغ ؛717 37016 /١ج :عطاسلا بكوكلا حرش 71748 - "7

 .ةقباسلا عجرملا :رظني (0)

 1 )١(. ةيآلا «نونمؤملا ةروس (1)



 «عيَب لك يأ "”4ميبْلا هلأ حول راب ىلع ةوفشلااك
 : هوجو ب رلاك دسافلا ةقما صخر

 . "9َدحأ ْبِرْضَت ال :وحن :2©”*هوُمعلل ىَفّنلا قايس يف َةركنلا َّنأ ٌحصألاو

 )١( ةيآلا ءءاسنلا ةروس )١١(.

 377 */١ج :عماسملا فينشت 24417 /7ج :رصتخملا نايب «45ص :عماوجلا عمج :رظني (0)

 0 عماللا ءايضلا 347/١. ج :علاطلا ردبلا «71ا/ص :عماهلا ثيغلا "5

 ءالا ص :لوصولا ةياغ 008-500 :عطاسلا بكوكلا حرش .778 ص :تاقيقحتلا

 بكوكلا حرش اال” -17”77ص :تاقرولا ىلع ريبكلا حرشلا ,.157 ص :لومأملا ةياغ

 .9"1/1١7؟ج :تومحرلا حتاوف 170  719/7١”ج :رينملا

 .(7ا/0) ةيآلا «ةرقبلا ة ةروس (0)

 .ةقباسلا عجرملا :رظني (4)

 نبا رصتخم :«777ص :رظانلا ةضور ,4557/7ج :لوصحملا ؛77/ص :عمللا :رظني (5)

 فينشت «40ص :عماوجلا عمج :؛441//١ج :رصتخملا نايب 7/١١27ج :بجاحلا

 2551 ١/589ج :عماللا ءايضلا .45"١/7ج :علاطلا ردبلا اال /١ج :عماسملا

 ةياغ ءا,١ ص :لوصولا ةياغ ١/073777ج :عطاسلا بكوكلا حرش «2757ص :تاقيقحتلا

 2157/7ج :رينملا بكوكلا حرش «8”77ص :ريبكلا حرشلا 15١« - 54١ص رداع

 .779ص :لخدملا لجل تومحرلا خارأ كاكا حب ريرحتلا ريسيت

 ين لجر الو ءًامئاق ٌدحأ ام) :وحن «يفاّنلا اهَّرّشاِب ٌءاوس عَن يفَنلا قايس يف ة ةركلا هل

 ناك ءاوسو ؛(لجر نم رادلا يف امو ٌدحأ ماق ام) :وحن ءاهّرشابي مل وأ ؛(رادلا

 :رظني (يفّنلا ىنعم يف يِهّنلا نأل؛ ةيهانلا ال وأ سيل وأ نل وأ مل وأ ام) يفانلا

 ١258ص :عماهلا ثيغلا اال /١ج :عماسملا فينشت «788ص :يردلا بكوكلا

 :عطاسلا بكوكلا حرش 2ك ١169/1ج :عماللا ءايضلا "44 /1جا :علاطلا ردبلا

 حرش 27794 - 58ص :ريبكلا حرشلا ء«١15  598١ص :لومأملا ةياغ ,؛”١55/1ج

 .757/# :رينملا بكوكلا
 ىلع قبطنَي لب «ةّيفنملا ٍةركتلا ىلع ٌقبطنَي ال قلت َينارعّشلا ٌخيشلا هركذ يذلا لاثملا اذه (0

 اذهلو «َمومعلا هتدافإ يف يفّنلا ىنعم يف يَهّنلا نال ةدحاو ةجشلاو « يهنب ةقوبسملا ة ةركتلا
 روع بد

 _ كاَذْبَأ تان مث مهنم و أ هلع لص الو## : 45 :ةبوتلا] يف ميركلا نآرقلا يف هتلثمأ نمو هب لكُم



 35 ٍلوُصَألا ملع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصْؤلا ٌجاَهَنِم 95 : 5

 [َهَغَل ال ًافزَغ ظفللا ميمعت]

 دن :وحن 2 7ىَوْحَملاب ىّمسُملا همي

 :وحن لَقَت امك ءِتآاّديإلا عيمَج ٍميرحُت : ىلإ ةفوخلا هلكت 01
 نم ةدوصقملا تاعاتمتسالا عيمج ميرحت ىلإ 74د ُكِبَع 2 ْكَِع 0

 . ©ءطَولاك *ءطّولا ٌتامّدقُم ُمُرحَتَك ءِءاسّنلا

 [ٌةَتالَ عمجلا ّلقأ]

 َعمَجلا َّنأو .*َنيِمِلسُم وأ ٍلاجرَك ٌةئالَت عنَجلا َلَقأ َّنأ ٌحصألاو
 كو م4 ال ولا "كرف دشن فق ننال از اجم فحاول كلف قدك

 أ نأ م

 .78ص :لخدملا «177//# :رينملا بكوكلا حرش ١//7707« :عماسملا فينشت :رظني

 .باتكلا اذه يف ةقفاوملا موهفم ثحب رظني )00(

 .(79) ةيآلا ىارسإلا ةروس (؟)

 .(77) ةيآلا ءءاسنلا ةروس (”)

 .(أ/7١ق) ةياهن (*)

 حرش تكا ك1 /1ج :عماللا ء ءايضلا لقت 71405 /١ج :علاطلا ردبلا ١2758ص

 .194 /”ج :رينملا بكوكلا حرش ءالا ص :لوصولا ةياغ 78"١/2ج :عطاسلا بكوكلا

 :مهنم ءاهقفلا ةّماعو ءرب ةباحصلا رثكأو ءنامثعو ءسابع نب هللا دبع بهذم وهو ()

 .ةغللا لهأو نيفلكتملاو «ةرعاشألا ةّماعو ىعفاشلاو «ةياور ىف كلامو «ةفينح وبأ

 ؛1158- 7١لص : ةرصبتلا 27 7ص :عمللا كال 555 /١ج :عماللا ءايضلا 2,596

 :ىفصتسملا ؛«588١ص :لوخنملا «١/779ج :ناهربلا «١/١17ج :ةلدألا عطاوق

 عماوجلا عمج نق" 117 /1ج :يدمآلل ماكحإلا تمت :لوصحملا 237 13ص

 بكوكلا حرش «١/759ج :علاطلا ردبلا 757 -١/757ج :عماسملا فينشت ؛«45ص

 ا 'رينملا بكوكلا حرش «54*17ص :ةدوسملا 77ص :لوصولا ةياغ ١/2771ج :عطاسلا

 5 .755 ١ص : لخدملا ءاوا١ ١45/9 ج

 + #1 ثباث نب ديزو رمع بهذم وهو «نانثا عمجلا ّلقأ َّنأ ىلإ ءاملعلا نم ٌةعامج بهذو
 ٠ ؛ةقباسلا عجارملا :رظني ب هاللا ٌروهمجو ينالقابلاو ذاتسألاو كلام مامإلا لاق هبو

 اه 7 :ط ةرهاقلا «ثيدحلا راد 5 / : مرح نبال ماكحإلا



 ا لزملا اهُبأ اي ٍكبنلا اهْبأ اي نود سآّنلا اهْبآ اي ٌمومُ
 جّربَّتلا ةهارك يف عمججلاو دحاّولا ٍءاوتسال ؛؟ٍلاجّرلل َنيِجّرَِتت : لجرل ْثَْرَب
 : / اننا

 [يواسّنتلا يفَن ميمعت]

 ِهَنَجْلا ُبَحَصأ َةّنَجْلا ُبححَأَو ِراَّنلآ ْبَححَأ َىوَتْسِ الا "740 َنْوَنَسي ال اَمِسا
 04 !هيفَت نكمُملا ءاوتسالا ءوجو عيمَج يْفنِل وهف "49 َتوُرِبآَفلا ْمُه

 [لّمزملا اهُيأ اي يبنلا اهّيأ اي نود ساذلا اهُيأ اي ُمومُعَ]
 سم ضاع 32

 ا قب يلا اهاتي» :ّوحت نأ ٌحصألاو

 ردبلا 2747 ١57/1ج :عماسملا فينشت 2497 - 497 /7ج :رصتخملا نايب :رظني )١(

 7181 /١1ج :عطاسلا بكوكلا حرش 778/١« ج :عماللا ءايضلا .١/٠0ج :علاطلا

 .؟١/757ج :ريبحتلاو ريرقتلا

 )١(. ةيآلا ,ةدجسلا ةروس (؟)

 )5١(. ةيآلا ءرشحلا ةروس ()

 ءالا*778/1-4ج :بجاحلا نبا رصتخم :رظني .ةلبانحلاو ةّيعفاّشلاو ةّيكلاملا ٌُبهذم وهو (4)

 2555/1؟ج :يدمآلل ماكحإلا 257١ /١ج :عماللا ءايضلا ,.7/١51؟ج :رصتخملا نايب

 حرش 250١ ١/7ج :علاطلا ردبلا ,755 /١ج :عماسملا فينشت «45ص :عماوجلا عمج

 7547١« /0ج :ريرحتلا حرش ريبحتلا 07ص :لوصولا ةياغ ؛7 /١ج :عطاسلا بكوكلا

 .701/ /7ج :رينملا بكوكلا حرش

 ىلإ ةّيعفاَّشلا نم يواضيبلا ٌمامإلاو يزارلا ٌمامإلاو ُيلازغلا ٌمامإلا مهقفاوو ٌةّيفنحلا بهذو

 2167 /7ج :رارسألا فشك 2157 /١ج :يسخرسلا لوصأ :رظني .َمومُعلا يِضتقَي ال هنأ
 01001 َج : جاهبإلا عم جاهنملا ؛3111/5ج :لوصحملا 2787 /١ج :ريبحتلاو ريرقتلا

 هلوقل؛ يّمْذلاب لّتقُي ال َملسملا نأ ىلع لالدتسالا يف ىّلجتَي ةدعاقلا هذه يف فالخلا ُرئأ (0)
 ٌلالدتسالاو .مهؤاوتسا َتبَتَل؛ هب لتُق ولف ِةَّنجْلا ُبححأَو ِراّنلأ ٌبْحَحَأ َىِوَتْسي ال :ىلاعت
 اَل أَمِساَه ناك نّمَك اًِمْؤُم نك نّمَآط : ىلاعت هلوقب حاكُتلا َدِقَع يِلَي ال ّقسافلا َّنأ ىلع ًاضيأ
 يف َمومُعلا ىَقَن نَمو «لدعلا وهو «لماكلا نمؤملا عم ىوتسال ؛يِلَي انلق ول ذإ 4 َدوَعَس
 :ريبحتلا :رظني .جاوزلا دقع يف ٍقساَّفلا ةيالو الو ءيّمّذلاب نمْوُملا صاصِق ُعنمَي ال نيتبآلا
 .نيلوقلا الكل ةقباسلا عجارملاو .7 4٠ص :لوصألا ىلع عورفلا جيرخت «0/١145ج

 )١(. ةيآلا «بازحألا ةروس (1) ٍإ



 ٍِل ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوصؤولا َجاَهنِم ا وصلا ِدِصاَقَم ىلإ لوّصؤلا ٌتاَهْنِم : 58 2 38 رب ريتا د٠

 ٍةغيّصلا صاصتخال محلا ٌتيَح ني ةّمألا ُلو انتَي ال ''”40©) ُلَيّرملا اياك
 0 َنرَتقا ِنإو لك لونَسلا 10 27ه شاّنلآ اًبئايو» تفاكلخيب "وب

 ا 1 5 لد صم 2 - م

 مهَدعَب نَم نود «باطخلا ٍدورو َتقَو نودوججوملا ٍسانلاب
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00 

 رف

 قا
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 ةارملا نكل 2 "7نساتلا ىّمسم ىف هيلوخدل «رفاكلاو دبعلا اضيأ لمشيو
 فق

 )١(. ةيآلا «ءلمزملا ةروس

 157 7/7ج :بجاحلا نبا رصتخم :رظني .ةرعاشألاو ةيعفاشلاو ةيكلاملا بهذم وهو

 عطاوق «75ص :عمللا ؛”/7ج :عماللا ءايضلا 2017 /؟5ج :رصتخملا نايب ءال'

 ١/ :يدمآلل ماكحإلا 55١/7.« :لوصحملا ,8”77ص :ىفصتسملا 17١7/١« :ةلدألا

 حرش 300006 :علاطلا ردبلا ١ :عماسملا فينشت «4 58ص :عماوجلا عمج «:9

 .74ص :لوصولا ةياغ ,78 - 7017/١ :عطاسلا بكوكلا

 4«© ٌلَيَّرْلا ايي :وحن َيبّنلاب ٌصاخلا ٌباطخلا َّنأ ىلإ ٌةلبانحلاو ٌةيفنحلا بهذو
 /١ج :ريرحتلا ريسيت 2784 /١ج ريبحتلاو ريرقتلا :رظني .هٌّصْخَي ٍليلدب الإ ةّمألل ماع

 بكوكلا حرش .«58١١ص :ماحللا نبال رصتخملا «8١5ص :رظانلا ةضور ١«

 “/7١8. :رينملا

 .(0) ةيآلا «قرقبلا ةروس

 :ريبحتلاو ريرقتلا :رظني .ةلبانحلاو ةيعفاشلاو ةيكلاملاو ةيفنحلا نم ءاملعلا روهمج لوق وهو

 :رصتخملا نايب «الا/5 /١ج :بجاحلا نبا رصتخم 2784 /١ج :ريرحتلا ريسيت ١448/1ج

 :صيخلتلا «1١؟١5 ١ج :ةلدألا عطاوق «١5ص :عمللا «5 /؟ج :عماللا ءايضلا «7/١57ج

 ج :فينشتلا «4939ص :عماوجلا عمج 2797 -7941/7ج :يدمآلل ماكحإلا «١/407ج

 :لوصولا ةياغ 78 /١ج :عطاسلا بكوكلا حرش ا١/01ج :علاطلا ردبلا ”*8 0١

 .7 817 /7ج :رينملا بكوكلا حرش ء7١7ص :دئاوفلاو دعاوقلا 075 ص

 ريسيت مال /١ج :ريبحتلاوريرقتلا : رظني .ةلبانحلاو ةيعفاشلاو ةيكلاملاو ةيفنحلا بهذم وهو

 _ /ج :رصتخملا نايب «الا/5 77/7 /1ج :بجاحلا نبا رصتخم 2787 /١ج :ريرحتلا

 | افينشت 189/7ج :يدمآلل ماكحإلا ء١27ص :عمللا 5 /١ج :عماللا ءايضلا .ةل»

 ج باغ ١/798ج :عطاسلا بكوكلا حرش ء1١/798ج :علاطلا ردبلا ؛907 /١ج :عماسملا

 .147 - 1417 /7ج :رينملا بكوكلا حرش 75ص رظانلا ةضور ءل4ص :لوصولا

 : يف يناعمسلا رفظملا وبأ مامإلا لاق «ةيعفاشلاو ةيكلاملاو ةيفنحلا روهمجلا بهذم وهو

 امّنإف كلذ دعب نِم نودَجوُي نيذلا امأو» :لوقلا اذه ًاهٌّجوم١؟١/١ج :ةلدألا عطاوق

 ع باجيإلا هتدافإ رّوصتُي ال مودعَملا ٌباطِخ َّنأل اذهو ءعامجإلاب باطخلا ىف نولُحدَي



 ةييجللا ينو ٌءاسُنلا هيف َلُخدَي ال ٌملاَسلا رّكذُملا ٌعَمَج

 [تانإلل ةّيِطرَشلا (ْنَم) لوُمش]

 ترْطَن ول املُعلا لاق امك .2©"”تانإلا ٌلوانتَت ةَّيِطرَّشلا «ْنَم» َّنأ حمألاب

 ْدَمَك ْمِهِنْذِإ ريغ مْ ِتْيب ِتْيَب يف َرَطَن ْنَم» :ثيدحل ؛اهيْمَر راج «ّيبنجأ ِتيَب يف ٌةأرما
 . "”(ُهَنْيَع اوؤقفي ْنَأ أ مه ع

 [ءاسّنلا هيف ُلُخدَي ال ٌملاّسلا ركذُملا ٌعْمْج]

 0 د امّنإو ارا ءاسّنلا هيف ُلْدَي ال «نيملسُملاك ملاّسلا رٌكذُملا َعمَج ذآ ٌحصألاو

(000 

 م

 الإ كلذ ّسيلو َرَكَأ ليلدب نوكَي امّنإو ءباطخلا ٍسْفنِب نوكُي ال باطخيلا ىف مِهُلوُجدَ
 نايب الا/8/1ج :بجاحلا نبا رصتخم «١/788ج :ريبحتلاو ريرقتلا :رظني .«ٌعامجإلا

 /7ج :لوصحملا «355ص :عمللا ,«5/7ج :عماللا ءايضلا .87” 017 /7ج :رصتخملا

 :عطاسلا بكوكلا حرش :١/758ج :علاطلا ردبلا «744 /7ج :يدمآلل ماكحإلا 4

 ."5ص :لوصولا ةياغ "ا" /١ج

 دق عرشلا ٌرماوأو «مودعملاو بئاغلل باطخلا مومعب اولاقو «ٌةلبانحلا كلذ يف فلاخ و

 ةضور :رظني .هفيلكت ٌحصَي نّم ٍةفص ىلع مهدوجو طرشب ةعاسلا مايق ىلإ نيمودعملا تلوانت
 .760 /7ج :رينملا بكوكلا حرش ١7ص :رظانلا

 /١ج :ريبحتلاو ريرقتلا :رظني .ةلبانحلاو ةيعفاشلاو ةيكلاملاو ةيفنحلا روهمج بهذم وهو
 :رصتخملا نايب ءالال” /1ج :بجاحلا نبا رصتخم «١/777ج :ريرحتلا ريسيت «؛4

 - 7/١51ج :لوصحملا 4747 - ١540/1ج :ناهربلا 0.5 /7ج :عماللا ءايضلا 07٠ /1ج

 /١ج :عماسملا فينشت «47ص :عماوجلا عمج :.788/7؟ج :يدمآلل ماكحإلا 57

 نبال رصتخملا :١79/1ج :عطاسلا بكوكلا حرش .١/094ج :علاطلا ردبلا "8

 .741 749 /7ج :رينملا بكوكلا حرش 7547 /9ج :ريبحتلا ١١98« ص :ماحللا

 باَنِك .هحيحص يف ملسمو 07760(«2) مقر ؛هكيَو ةريره يبأ دنسم «هدنسم ياةيعا هجرخأ

 باّتك ءهنئس يف دواد وبأو )7١64(« مقر ورْيَغ ِتْيَب يف ٍرَظَنلا ٍميِرْحَت باب ءباَدآلا

 «ةماسقلا باتك «ىربكلا هننس يف يئاسنلاو «(670/1) مقر ءِناَدْعِيْسالا يف باب بدلا

 .(/دك0) مقر هل نيلقانلا فالتخاو لوقعلا يف مع ني وربع 90

 ام :لوألا ماما ىلع ثّنؤملاو رّكَّذُملا ىلع اهتلالد ىلإ ة ٍةَبسُتلاِب ٍمْمَجلا ىلع ٌةَلاَّدلا ظطافلألا

 لُحدَي الف ءْتّنوُملل ٍءاسنو هرّكَّذُملل ٍلاجرك «ٍلاحب رَخآلا ىلع قّلطُي الو امهدحأ هب ٌصتخَي

 .عامجإلاب رَخآلا يف امهّدحأ



 داق 0

000 

00 

 ٍلوُصألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصؤلا ٌجاَهْنِم 2

 [ناّمْعَي ال باتكلا لهأ ايو دجاولا تاطخ]

 ٌحصأألاو ا كا يف مكُحب دحاَولا 0

 سنإلاو ساّئلاك ٌّلَخدَم هيف ثينأّتلاو ريكذّتلا ةمالعل سيلو ءهعضوب نيفيزفلا ْمعَي ام :يناثلا
 .عامجإلاب امهنم لك هيف لخديف ءرشبلاو

 يتلا (نَم) وحن كلذو وان الإ انهدعاب سضخَي الو ءهعضَو لصأب انتل ام :ثلاثلا

 .ثانإلاو روكذلا لمشت

 كلذكو «لاجّرلا هيف لُحَدَي ال (تاملسملاك) ثّنؤملا يف ثينأّتلا ٍةمالعب لمعتسُي ام : عبارلا

 ىلع (ةنيرق) ليلدب الإ ُعاسَّنلا هيف لُحدَي 00 (نيملسم) وحن ملاسلا ركذملا عمج

 يف ةلبانحلل ًافالخ «ةرعاشألاو ةيعفاشلاو ةيكلاملاو ةيفنحلا نم نييلوصألا رثكأ هيلإ بهذام

 ريسيت 25594 - ١/728ج :ريبحتلاو ريرقتلا :مدقت ام لك يف رظني . اعَبَت ءاسّنلا ٌّعْعَي هنأ مهلوق

 ه1 /7 ج :رصتخملا نايب ءالالا# 77١ /7ج :بجاحلا نبا رصتخم 77١ /١ج :ريرحتلا

 عماوجلا عمج :6 <34 /1ج :يدمآلل ماكحإلا 0/ج :عماللا ءايضلا «578

 804/١ :علاطلا ردبلا 784/١ :فينشتلا 2778 5*7 /7؟ :طيحملا رحبلا «45ص

 (1575/8 :ريبحتلا .5١١ص :ماحللا نبال ءرصتخملا 58٠/١". :عطاسلا بكوكلا حرش

 .١77-94١17ص :لوحفلا داشرإ 778 / :رينملا بكوكلا حرش

 /١ج :ناهربلا يف نيمرحلا مامإ كلذ نّيب امك ؛هتمأ نم دحاول هللا لوسر باطخ ينعي

 عفر يف يكبسلا جاتلا مامإلاو ١/2778ج ةلدألا عطاوق يف يناعمسلا مامإلاو 67

 .199/57ج :بجاحلا

 ؛١/1816ج :ريبحتلاو ريرقتلا :رظني .ةيعفاشلاو ةيكلاملاو ةيفنحلا روهمجلا بهذم وهو

 010 /١ج :رصتخملا نايب ١1784 /7ج :بجاحلا نبا رصتخم «787 /١ج :ريرحتلا ريسيت

 عفر ؛4 9ص :عماوجلا عمج ؛787/7ج :ماكحإلا ٠١. 9/7 ج :عماللا ءايضلا

 حرش 750 /١ج :علاطلا ردبلا ,88"١/7ج :فينشتلا «194 - 191/5ج :بجاحلا

 ."2؟ص :لوصولا ةياغ 5٠”. /١ج :عطاسلا بكوكلا

 لمجُت الف ءٍقَعامَلا نيب نِم دجاولاب ٌةَّصَّتْخُم يهو «ةغيّصلا ةروُص ىلإ اورّطَن روهمجلاف
 1١/778ج :ةلدألا عطاوق :رظني .ليلدب الإ ميمعّتلل

 1 هباطخ نأ ىلإ ةيعفاشلا نم ينيوجلاو ُيناعمسلا رفظملا نبأ نامامإلا و ةلباكبلا بهذو

 ”ارظني . .ٌصيصخّتلا يضتقُي ٍليلدب الإ لكلاب قّلعتي مكحلاو ٌةبطاَق نيفّلكملا معَي ةّمألا نم
 ! 'ريثملا بكوكلا حرش 74717 - 7477/0ج :ريبحتلا «5١١ص :ماحللا نبال رصتخملا

 1 .١/507ج :ناهربلا ,١/7578ج :ةلدألا عطاوق ء71760و 777 /8ج



 0 هباطخ مومُ يف لخاَد تطاخملا
 "”(مكيبد ذ اوُلَْ َِ بكل لهي »م رعت «فيدكلاو نآرُقلا 0 0
 , 90 هال

 [هباطخ مومُع يف لخاد بِطاخملا]

 اربح ناك نإ هباطخ مومُع يف ٌلخاَد ءاّطلا رسكب َبِطاَخُملا َّنأ ٌحصألاو

 ًاَرْمُأ ال ب هَتافِصو هتاذب ٌميِلَع هتاحبُس هّنإف "”«ايِلَع ٍءَىَس ْلُكَي ُهّئاَوإ» : وحن

 ا ؛ «هُمركأق كيل هيأ نأ : هيلإ ريحا كفو اهون ديشلا لوف وح
 5)ء< . موج و حا
 0 0 الإ هّسفن ٌرِمآلا

 )١( ةيآلا ءءاسنلا ةروس )9/١إ١(.

 )( رحبلا :رظني .ءاملعلا رثكأ بهذم اذهو «مهيلع ٌرِصاَم َطْمّللا َنَأِلءلِصَمْنُم ٍليَِدب اَّلِإ
 :علاطلا ردبلا 2708 /١ج :عماسملا فينشت .47ص :عماوجلا عمج "لال /١ج : طيحملا

 ج١/  250/8ج :ريرحتلا حرش ريبحتلا 75449  2154٠/1ج :عماللا ءايضلا  21١حرش

 /ج :رينملا بكوكلا حرش 75ص :لوصولا ةياغ ؛”١5 / ١ج :عطاسلا بكوكلا 740.

 )*( ةيآلا «ةرقبلا ةروس )758457(.

 ) )4مومع يف ٌلخاد مّلكتملا َّنأ ىلع ةلبانحلاو ةيعفاشلاو ةيكلاملاو ةيفنحلا نم نييلوصألا ٌرثكأ
 لكي أَو :ىلاعت هلوق يف امكف ُرَبَحلا اّمأ ءًايهن وأ ًارمأ وأ ًاربخ ناك ءاوس ًاَقَّلَطُم همالك

 :ءايشأ هئافصو هتاذو ءىلاعت هلل ًامولعَم ءىش لك دوك ىضتقَي همومعب ظفللا َّنإف «ٌثيِلَع ِءَىَت
 سس نوفل دلك نايت بكت“ ال ناقأاو بدخل هوم ةرحتت ةلغتاو تاكل
 هيلإ ُدّيّسلا نسحأ اذإف ءدبّعلا ىلإ ّنسحأ نَم لك َماركإ يضتقتي ّدغل هباطخ نإف ؛ةمركأف كيلإ

 مرتع متعب ازال لكلا ناسدتارعإ ناكل ا وس اولا او

 :رظني .هيلإ ئِسُت الَق كيلإ نسحأ نَم :هل لاق اذإ امك يهّنلا يف كلذكو دّيَّسلا باطخ

  1:ريبحتلا  259٠/١:ريرحتلا ريسيت ١/ 2505:رئاصبلا نويع زمغ ج١/254

 /؟5ج :بجاحلا نبا رصتخم 178٠  1/8١:عماللا ءايضلا ,«0754 /؟ ج :رصتخملا نايب

 ج١7 :يونسألل ديهمتلا «595/7ج :يدمآلل ماكحإلا «.747"ص :ىفصتسملا ء171-

 :رظانلا ةضور «707 - ١75ص :عماهلا ثيغلا ء7/١151ج :طيحملا رحبلا .590"7ص

 ص  255١/9ج :رينملا بكوكلا حرش ؛7597/0ج :ريبحتلا 7617 7917.

 /”ج :لوصحملا يف يزارلا مامإلاك مهنم ءاملعلا ٌضعب ىثتساو  .7٠١يف يكبسلا جاتلاو

 فينشت :رظني .هّسفن ٌرمآلا ديري نأ دعبل «رمألا ًةروص مومعلا اذه نم47ص :عماوجلا عمج

 :علاطلا ردبلا للود /1ج : عماسملا 70/1  "0١/0ج :ريبحتلا 17484 © -



 ٍلوُصَأل ٍملِع ٍدِصاَعَم ىلإ ٍلوُصْؤلا ٌجاَهنِم 4 00

 يل ثحبم ف رم امك

 [مومغعلل اهوحتو مهلاومأ نم ْذُخ]
 هللاو 0 ””عوَن َّلُك نِم ّدخألا يضتقَي ضب 77 ميم 00 د هك ٌحصألاو

 مع
 .847 -١/41ج :عطاسلا بكوكلا حرش -

 :ةيعفاشلا دنع حيحّصلا وه و .ًاقلطم هباطخ مومع تحت بطاخملا لخدَي ال :ليق و

 17١, /”ج :بجاحلا عفر ءالا”ص :ةرصبتلا :رظني .ةلبانحلا نم باّطخلا وبأ هراتخاو

 ةضور «”76 /١ج :علاطلا ردبلا .*"١/١1ج :عماسملا فينشت 4١14١ /7ج :طيحملا رحبلا

 .59ص :ةدوسملا ؛«١55ص :رظانلا

 نيملسملا ٌءاسن :لاق ول هنأو» :!5/8ج :نيبلاطلا ةضور يف هْبَو يوونلا مامإلا لاق

 لخدي له بطاخملا َّنأ ىلع فالخلا ينُبو .قلطَت اهَّنأ هريغ نعو .هئأرما ْقْلْطَت مل ٌقلاوط
 اهنأ ٌحصألا انه اذكو «لخدي ال هَّنَأ لوصألا يف انباحصأ دنع ٌحصألا :ٌتلق؟ باطخلا يف
 دنع ٌحصألا وهو» 77١: /"ج :بجاحلا عفر يف يكبسلا جاتلا مامإلا لاقو .«قّنطَت ال
 .«ةضورلا يف يوونلا ركذ امك ءانباحصأ

 نأ ٌحصألاو :هيفو ءباتكلا اذه نم "58ص [وب ٍرومأملا يف ٍرِمآلا ُلوَخُد] ثحبم :رظني )١(
 ّنسْحَأ ْنَم ْمِرْكأ» :ودبعل دّيَّسلا لوقك كلذو .هرومأم يف يأ ؛ هيف ُلِخاَد هلّوانتي ٍظْفلِب َرِمآلا

 .هيلإ وه َنَسْحَأ دقو ؛«َكيلإ
 )*١١(. ةيآلا «ةبوتلا ةروس (؟)

 ةعبرألا ةّمئألا باحصأ نم ءاملعلا رثكأ ٌبهذم وهو ءَةّنّسلا نم صيصختشلا ليل دري ىتح (6)

 ني :هلوقب ٍلاومألا عيمج ىلإ ةقّدّصلا فاضأ ىلاعت هنأ :كلذ يف مِهُتْسُحَو ,مهريغو
 لك نم ذخ :هلوق ةَّلْزَنَم كلذ َكّرُنَك ,مومعلا ظافلأ نم وهو فاضم عمج مهلاومأو «َمِهِلَوََ
 ريرقتلا :رظني .ٍلاومألا عاونأ ٍدّدعتب ٌةدّدعتُم ٌةقَدَّصلا تناكف .ةقدص مهلاومأ نم عون
 -974/1ج :رصتخملا نايب ء761-١/108ج :ريرحتلا ريسيت ١/١259ج :ريبحتلاو

 عماوجلا عمج ,744 47”7 ”ص :يونسألل ديهمتلا «798/75ج :يدمآلل ماكحإلا 8

 ؛1؟/؟ج :عماللا ءايضلا 7١, /١ج :علاطلا ردبلا 779 /7ج :طيحملا رحبلا 47ص

 :هقفلا لوصأ يف رصتخملا ءال4؛ص :لوصولا ةياغ «757 /١ج :عطاسلا بكوكلا حرش

 .503/7ج :رينملا بكوكلا حرش 76٠١: /0ج :ريبحتلا ء.7١1ص

 لك نم ةقدلا ةخأ يضعقت ال ةغيضلا هذه نأ ىلإ بجاحلا نباو يبخركلا نامامإلا بهذو
 م رومأملا َّنأل ؛ مهلاومأ ةلمج نم ةدحاو ٌةقدص ذخأب قّدِصَي كلذ نإ لب ءٍلاملا نِم عون

 سس



0 : 

 00( ذَّنلا تحبس

 ضعبلا هئم ٌدارُي ال نأب « "”هواَرفأ ضعي ىلع ٌماَعلا رِصَق :وه ٌصيصخشنلا
 ؛ْئَّمَذلا لتق هنم ْدَرُي مل "”«َنيكرتمْلا اوُنئئاَنط :ىلاعت هِلوق وحن ءُّرَخآلا و و رار حصر

 ." 7 قح ريغب هلتق ميرحت يف ٍدراَولا ٍصيصخّنلل 2625# 5 9 06 , 0

 ذخأ هلأ كلذ قدص ٍدحاو ٍلام نم ْذِخَأ امهمو لاومألا ةلمج نم ٌةَنبْتُم ةركن يهو ءاَم ٌةقدص
 2508-1701 /١ج :ريرحتلا ريسيت ١/١259ج :ريبحتلاو ريرقتلا :رظني .لاومألا نم

 َلاَم لوقلا اذهو «8"51 55 /1ج :رصتخملا نايب 2187 / 75ج :بجاحلا نبا رصتخم

 :روهمجلا ّبهذم هِلْقَن دعب لاق ثيح ,798/7ج :ماكحإلا يف يدمآلا ٌمامإلا هيلإ

 .«ٌقيقد ٌيخركلا ٌذخأمو «ٌةلمّتحم ةلأسملاف ةلمجلابو»

 ًاصوصخو ًاَّضَخ هّصخَي ءيشلاب هّصَحو ءٌصَح ىنعمب ءصّصَخ ردصم صيصخّنلا )١(
 ةدام برعلا ناسل :رظني .هريغ نود هب ُهدّرفأ «ٌحَصفأ حتّفلاو ةيصوصحتو ةيصوصخُحو
 .715/7ج :(ٌصّصخ)

 ةيعفاشلاو ةيكلاملا نم نييلوصألا رثكأ فيرعت وه صيصخّنلل ٌيحالطصالا فيرعتلا اذه (؟)

 وه هالعأ لوقنملاو ءفيرعتلا ظافلأ ضعب يف طيسب فالتخا عم ةيفنحلا ضعبو «ةلبانحلاو

 نايب 1/85 /7ج :بجاحلا نبا رصتخم :رظني .49ص :عماوجلا عمج يف يكبسلا مامإلل

 ردبلا 587 597 /7ج :طيحملا رحبلا «57ص :عماوجلا عمج «67ا//1ج :رصتخملا

 ةياغ 2747 /١ج :عطاسلا بكوكلا حرش ١5. /؟ج :عماللا ءايضلا «55 /١ج :علاطلا

 :ريبحتلا 2١١6 ص :ماحللا نبال رصتخملا "9ص :لوصولا ةياغ «57١ص :لومأملا

 ؛”١/08٠ج :ريبحتلاو ريرقتلا 027017 /ج :رينملا بكوكلا حرش ء١٠710-704/5ج

 . 777 /١ج :ريرحتلا ريسيت

 :رارسألا فشك :«7504ص :ريبكلا حرشلا عم تاقرولا :يفرظنت ىرخأ تافيرعت كانه و

 .847 - 3797 /؟ج :طيحملا رحبلا .١448/1ج

 .(0) ةيآلا «ةبوتلا ةروس (0

 215 /؟ج :عماللا ءايضلا ؛55 /١ج :علاطلا ردبلا ؛١/88ج :عماسملا فينشت :رظني 0

 ءالشصص :لوصولا ةياغ «55١ص :لومأملا ةياغ 747 /١ج :عطاسلا بكوكلا حرش

 .7965ص :تاقرولا ىلع ريبكلا حرشلا

 َّنِإَو ونجا َةَحِئاَر ْحَرَي مل اًدَهاَعُم ًاسْفَن َلَمَق نم» :لاق يبنلا نع هيض وِرْمَع نب هللا دبع نع

 باَب ءِتاّيَّدلا ٍباَتِك .هحيحص يف يراخبلا هجرخأ .«ًاماَع َنيِعَبْرَأ ٍةَريِسَم نم ُدَجوُيَل اًهَحِبِر
 - ميظعت «ةماسقلا باتك ىربكلا هننس يف ُيئاسَّنلاو «25017) مقر مرج ِرْيَغِ ايمو َلَيَق نم من
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 ٍلوُصَألا ملع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصؤلا ٌجاَهنِم 42 3

 [صيصختلا َدعَب ةّجُح ُماعلا]

 . "”اقَلطُم ةّبُح ناك ماعلا صيصختب ٌعراشلا حّرص ولف

 .(14861) مقر .دهاعملا لتق
 نو نجلا َةَحِئاَر حَرَي مل ٍةئَذلا له نم البق َّلَكَق نم» :هللا لوسر لاق :لاق هو هنعو
 را يزال ا .«ًاماَع َنيِعَبْرَأ ِةَريِسَم نم ُدَجوُيَل اًهَحِر

 ميظعت .ةماسقلا باتك «ىربكلا هلئس يف ني هئاسّتلاو .(51/46) مقر ءامهنع ىَلاَعَت هللا َىِضَر

 ,0580) مقر .داهجلا باتك كروسعلا يف مكاحلاو )540١(4. مقر ءدهاعملا لتق
 ةريره يبأ ثيدح نم ٌدهاَش هلو ءهاجّرخُي ملو نيَحِيَّشلا طرش ىلع ٌحيحص ٌثيدح» :لاقو
 .مليب طرشا ىلع يني

 ةيكرشملا اولتقا) ك ٍمَهِبُمِب وأ ؛(ًاديز الإ نيكرشملا اولتقا) ك ٍنّيعمب ٌّصخ ءاوس يأ ًاقلطم
 ٌصّصْخُملا ليدل ّنأِةئيِملاب َملُْي نأ ىَلِإ هب ُلَمْعيَو هلضأ ىلع ماعلا ىَْبي ء(مهَضعَب الإ
 عيِمَج يف ٌماَعْلاب َلَمَعْلاَو ٍصّصَخُمْلا نع ٍباَرْضِإْلا يف ٌحيِرَص وهو ءٌماَعْلا ٍظْفّلِل ٌضِراَعُم

 ءاملع ىلإ «.١/155ج :هلوصأ يف يفنحلا ٌئسْحَرَّسلا مامإلا هبسن ٌلوقلا اذهو وِداَرْقَأ

 ماعلا يف هللا مهمحر انئاملع دنع ّبهذملا َّنأ يدنع ُحيحَّصلاو» :لاقف «يفنحلا بهذملا
 ذأ الرهوم ضوصختلا قاع كار نمؤوصتكملا ءازرو اهيف: كش ىقبن صوص هقحتلا |ذإ

 مامإلا ًاضيأ هيلإ لام و :«اتيقيو ًاعطق ًابجوم ٌنوكي ال ىتح :ٌةهِبُش هيف َّنأ الإ 0
 ريسيت 740 /١ج :ريبحتلاو ريرقتلا «400 /١ج :رارسألا فشك :رظني .يفَسّنلا نيعملا وب

 .50 /١ج :تومحرلا حتاوف 77 /1ج : 00
 يكبسلا جاتلا :ةّمئألا نم هيف هعّياتو ءزيجولا يف ناهرب نبا مامإلا ةيعفاشلا نم هيلإ بهذو

 يراصنألا ايركز خيشلاو ٌيطوِيَّسلا ٌلالجلاو يكلاملا ولولح خيشلاو ُيَّلحَملا لالجلاو
 :عمارجلا عمج 118 - 1"ا//7 :جاهبإلا :رطني .ءاهقفلا رثكأل هوبسنو «ينارعّشلا ٌمامإلاو

 :عماللا ءايضلا ؛١/59ج :علاطلا ردبلا «418 - 4١5 /7ج :طيحملا رحبلا «57ص
 ./68 ص :لوصولا ةياغ 747 /١ج :عطاسلا بكوكلا حرش 177ج
 0 مهبمب ٌٌصخ نإ ماعلا نأ ىلإ ّةعبرألا بهاذملا باحصأ نم لا مظعُم تبهذو

 : . وه نوكي نأ زوجي ضعب ّيأ أل ؛ قابلا يف ٍَي ُريَع وهف (مهضعب الإ) وحن (ِلّمِجُم)

 11ج ةزارسألا كنك هرظني .هدنم نقابلا ىف كش نركذ نكي صختذإ اذا (يىسسلا
 /١ج :تومحرلا حتاوف ؛#9 /١ج :ريرحتلا ريسبت :748 /١ج :ريبحتلاوريرقتلا

 !١/17ج :ةلدألا عطاوق :١/7553ج :دمتعملا «444/؟ج :رصتخملا نايب 88
 لا ؛١4 8ص :يونسألل ديهمتلا «7017 /١1ج :يدمآلل ماكحإلا 7 /ج :لوصحملا



 د ةنطلاب ةّنطلا صيصخت

 لهأ اّلِإ ّنيكرشُملا اولّثقا :َلاَقُي نأ وحن ")1 نّيعمب صح نإ» :ليق و]
 ةفاكرم
 . ةمذلا

 [باتكلاب باتكلا ٌصيصخت]

دت" ”باتكلاب باتكلا ٌصيصخَن زوجَيو
 هر تلطل كَ تنقلطمْلاو 9 : : ىلاعت ةلوق ود

 لام تلو :ىلاعت ِهِلوقب ٍلامحألا تالوأل ٍلِماَّشلا 0 220 5
 ا رع يي 3 و

 [ةّنّسلاب ةَّنّسلا ٌصيصخت]

 ٌءامَّسلا ِتَقَس اميف» : هلك هلوق قوت قلاب ةلملا 'صيصخت زوجت كلذكو

 2154 /7ج :رينملا بكوكلا حرش ,79/5/90ج :ريبحتلا 4١5« 415 /7ج :طيحملا

 .١51ص :لخدملا

 لاثملا َّنأل 859 /7ج :علاطلا ردبلا نم اهُتفضأ امنإو ءلصألا يف ةدوجوم ريغ ةلمجلا هذه )١(
 هذه يف يناثلا لوقلا وهو .هّتفضأ ام ىلع قبطنَي لب ءركُذ ام ىلع قبطنُي ال روكذملا
 .ملعأ ىلاعت هللا و «ةلأسملا

 «يناثلا لوقلا يف ًافنآ ّرَم امك «ةعبرألا بهاذملا باحصأ نم نيّيلوصألا ٌمظعُم بهذم وهو (1)
 .ةحفصلا هذه نم )١( مقر ةيشاح

 همم /١ج : تومحرلا حتاوف :رظني «ةلبانحلاو ةيعفاشلاو ةيكلاملاو ةيفنحلا بهذم وهو (0)

 - 57/7ج عماللا ءايضلا 4559 /7؟ج :رصتخملا نايب 877 /7ج :بجاحلا نبا رصتخم

 ماكحإلا 1١7 /ج :لوصحملا «١/184ج :ةلدألا عطاوق «185 /١ج :دمتعملا 57

 /؟ج :طيحملا رحبلا ,.١6ص :عماوجلا عمج 2179 /7ج :جاهبإلا ,"17/؟ج :يدمآلل

 :لومأملا ةياغ ١/2751ج :عطاسلا بكوكلا حرش ؛١/791ج :علاطلا ردبلا 14

 حرش 270017760 /5ج :ريرحتلا حرش ريبحتلا 298 ص :لوصولا ةياغ ء181ص

 .7532ص :لوحفلا داشرإ .769 /”ج :رينملا بكوكلا

 .(7784) ةيآلا «ةرقبلا ةروس

 .(5) ةيآلا .قالطلا ةروس

 .ةقباسلا ةحفصلا نم ةريخألا ةيشاحلا يف ةروكذملا ةقباسلا عجارملا :رظني

 24١1 /7؟ج :ريبحتلاو ريرقتلا :رظني «ةلبانحلاو ةيعفاشلاو ةيكلاملاو ةيفنحلا بهذم وهو

 /١ج :بجاحلا نبا رصتخم :١/09454ج :تومحرلا حتاوف 21737 /7ج :ريرحتلا ريسيت

 '4- ,8١:دمتعملا 257 /7ج عماللا ءايضلا ,01/7 /7ج :رصتخملا نايب ج١/ 218080 -
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 قدوأ ةنيوخ نود امل ملا كينجي» "زذقلا

 [باتكلاب ةّنُّسلا صيصخت]

 امو . موصعملا يحّولا ّن َنِم هيلا ذإ «باتكلاب ةّنَسلا ضصيصخت زوجت كلذكو
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 :يدمآلل ماكحإلا 1٠١., /”ج :لوصحملا ؛7”ص :عمللا «١/14817ج :ةلدألا عطاوق -

 /١ج :علاطلا ردبلا 2415 /5ج :طيحملا رحبلا ؛.١6ص :عماوجلا عمج "46 /؟ج

 ةياغ .147ص :لومأملا ةياغ 755-50 /١ج :عطاسلا بكوكلا حرش «*7

 :رينملا بكوكلا حرش 07707 - 73597 /5ج :ريرحتلا حرش ريبحتلا ء29ص :لوصولا

 م04

 اَمْلاِبَو ِءاَمَّسلا ِءاَم نم ىَقْسُي اَميِف ِرْشُعْلا ِباَب هِقاَكَّلا باَتِك .هحيحص يف ُيراخبلا هجرخأ )١(
 كتمت نإ لقلا ةيفااطب تاب «قاكزلا باتك هييححم يف للم 004113: مقر «ئراخلا
 . ًاعوفرم هييَو يردخلا ديعس يبأ نع ,(941) مقر ِرْشْعْلا

 مقر ٌةَقَدَص ٍقْسْوَأ 5 ٍةَسْمَح َنوُد اًميِف سيل باَب ٍةاَكَّرلا ٍباَّتِك .هحيحص يف يراخبلا هجرخأ (5)
 مقر ٌةَنَدَص ٍقّسْوَأ 5 ٍةَسْمَح َنوُد اًَميِف سيل باب ٍةاَكَّزلا ٍباَتك «هحيحص يف ملسم ,((1 495

 . ًاعوفرم ءاَو رمع نب هللا دبع نع (91/4)

 .09) ةيآلا ءمجنلا ةروس (*)

 /١ج : تومحرلا حتاوف :رظني «ةلبانحلاو ةيعفاشلاو ةيكلاملاو ةيفنحلا روهمج بهذم وهو (4)

 :عماللا ءايضلا .0ال7 /؟ج :رصتخملا نايب «477 /١1ج :بجاحلا نبا رصتخم 14

 ١7147/1ج :يدمآلل ماكحإلا 2.177 /8ج :لوصحملا .175ص :ةرصبتلا .,51/7ج

 ؛؟١/11ج :عطاسلا بكوكلا حرش 2797 /١ج :علاطلا ردبلا «448 /7ج :طيحملا رحبلا

 حرش 27505 /5ج :ريرحتلا حرش ريبحتلا «١١١1ص :ةدوسملا «185ص :لومأملا ةياغ

 .809 /ج :رينملا بكوكلا

 ير اخولا دج رخأ ةرّهظُملا ةّنّسلل ميركلا ٍنآرّقلا صيصختت ٍةلثمأ نمو (5)

 4 اعوفرم دك ةريره يب نع (7؟6) مقر .هحيحص يف ملسمو .(1١1ه) مقر بابك

 يف ىلاعت هلوق يهو ممل ةيآب مّميتملا هنم ٌصخخ .«أضوتي ىتح مكدحأ ةالص هللا لبقي ال»
 1 طباقلا نب ممم كَم ةجج وأ ٍرَمَس َلَع وأ جهت منك نوه :(1) ةيآلا «ةدئاملا ةروس
 مقر ؛هحيحص يف ٌملسم هاورامو .4ابيط اديِعَص أوُمّمِسَتَف آم اودي ملك هاني مدس

 جس ّنْهَل هللا َلَعَج دق نع اوُدُخ نع وُ ًاعوفرم هيض ِتِماَّصلا نب َةَداَبُع نع )١1740(

 رُحلا لمْشَي َكلذ ّنِإف .«2 ُمْجيلاَو ِةَاِم ُدْلُج ٍبْيئلاب ُبْيَّئلاَو ِةَنَس ََْْو ٍةَئاِم ُدْلَج ٍرْكِبْلاِب ٌرُكبْلا

 و

 لوألا ملع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصْؤلا ٌجاَهنِم

 , "2 َةَقَدَص

 للا 3



 ع 5 سايقلاب ةّنّسلاو باتكلا صيصخت

 [ةّنُسلاب باتكلا ٌصيصخت]

 00 روهمجلا َدنِع ٌرئاوتت ب ْمَل ولو َكّنّسْلاِ باتكلا ٌصيصختت ٌروجُيو

 [سايقلاب ةّنُسلاو باتكلا ٌصيصخت]

 صن ىلا ُسايِقلا َدَنَتسا اذإ سايقلاب ةّنّسلاو باتكلا ٌصيصخت ٌزوجَيو

(1) 

 َةَمِحَسِب بَ ْنّي َّنِصَحْأ آًدإَه» :(75) :ءاسنلا ةروس يف ىلاعت هلوقب ٌصّصُخَم ءَدبَعلاو
 كمال 00 :لومأملا ةياغ :رظني .«ٍِباَدَمْلا يي ِتكَصْخْمْلا َلَع اَم ٌفَصِن نيم

 50 _ "57 /# :رينملا بكوكلا حرش 7595-7707 /5 :ريرحتلا حرش ريبحتلا

 0 ٌةرتاوتم ةَّنّسلا تناك نإف ١ :ًاداحآ ٌنوكت وأ ًةرتاوتُم ٌنوكت ْنأ اّمِإ ةّنّسلا

 راج اذإو (عطقلا) َملِعلا اهَيَدافإ يف باتكلاك ةّرِتاوتُملا َةّنّسلا َّنأل ؛عامجإلاب باتكلا ٌماعل

 أ ةرياوتملا َّنُسلاب زاج باتكلاب باتكلأ صيصختت
 ىلع َةَّمألا تعمتجا ام :امهدحأ :نامسق داحآلا ٌرابخأف ءاداحآ َةّنّسلا تناك اذإ اًمأو " 

 هب باتكلا ٍمومُع ٌصيصخَت ٌزوجيف .«ثراول ة ةيصو ال١و «لتاقل ٌتاريم ال» :هلوقك «ءهب لمعلا

 دقعتي مك نإو اهمكُح ىلع عامجإلإ داقعنال ؛ة رتاوتملا ةّلزنمب ٌرابخألا هذه َّنأل؛ًاقافتا

 1 .اًهتياوِر ٍرئاوَت ىلع ٌعامجإلا
 ةَّذِع ىلع هيف ٌءاملعلا فلتخا ٌمسقلا اذهف هب لمعلا ىلع ة ُهمألا عيجُن مل اّمِم وهو : امهيناث

 زاوج ىلع «ةلبانحلاو ةَّيعفاّشلاو ةّيكلاملا نم ءاملعلا روهمج بهذم :اهّمهأ ءبهاذم

 .ًاقلطُم دجاولا ربحي نآرقلا موُمُع صيصخت
 دحاولا رّبَخ ّنأل ؛ًءادتبا دجاولا ٍربخي باتكلا ٌصيصخت زوجي ال هنأ ةّيفنحلا ةّماع ٌبهذم
 ٌىعطقب ًالَوأ هصيصخت تبن اذإ اّمأ ء.هصّصخي الف ٌنعطق باتكلاو ّنْنَط هّنأل ؛باتكلا نود

 238 /١ج :حيضوتلا :رظني .كلذ دنع دجاولا ٍرِبَحِب هّصيصخت زاجو «ةلالّدلا َيَنَظ راص هلثم

 2197 79١ /7؟ج :ريبحتلاو ريرقتلا 038 /7ج :حيولتلا ء15 1 /#ج : نارمالا ع

 «88ص :يبرعلا نبال لوصحملا «١/518ج :تومحرلا حتاوف «17" /"ج :ريرحتلا ريسيت

 238 /؟ج :عماللا ءايضلا ,07 /١ج :رصتخملا نايب «855 /7ج :بجاحلا ناب

 ١٠١ /"ج :لوصحملا .785 /١ج :ناهربلا ء186 /١ج :ةلدألا عطاوق ؛”ص :عمللا

 /١ج :طيحملا رحبلا 031/7 17٠١ /7ج : جاهبإلا 417 /7ج :يدمآلل ماكحإلا 1715

 ةياغ 0758 - 7517 /١ج :عطاسلا بكوكلا حرش :١/7947ج :علاطلا ردبلا 06

 حرش 275306 71793/5ج :ريبحتلا «7١5ص :ةدوسملا 187 - 187 ص :لومأملا
 .757و "09 /ج :رينملا بكوكلا
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 [هريرقتو © هلعفب ٌصيصخّشلا]
 ٌلاصولا» : هلع َلاَق ون امك .""”هريرقتو لَك هلعفب ٌصيصخّنلا زوو

 نسحلا يبأ مامإلا لوق وهو «ةلبانحلاو ةّيعفاَّشلاو ةّيكلاملا نم ءاملعلا روهمج ٌبهذم وهو

 اذإ ْنكل سايقلاب ةرتاوتملا ةّنّسلاو باتكلا مومُع ٌصيصخت 'ةّيفنحلا زاجأ و ءهييَؤ يرعشألا
 ١9085 /١ج :لوصألا يف لوصفلا :رظني .هِلثِم يعطقب ًءادتبا ٌئعطقلا ٌمومعلا كلذ ٌصخ

 217 /7ج :ريرحتلا ريسيت ١7 - 2١15 /7ج :رارسألا فشك 58«١/2ج :حيضوتلا 7

 /١ج :رصتخملا نايب «807 /7؟ج :بجاحلا نبا رصتخم «١/14١5ج :تومحرلا حتاوف

 :صيخلتلا «1١/ص :ةرصبتلا 140/١« :ةلدألا عطاوق 250/7 :عماللا ءايضلا 14

 رحبلا ,176/7 :جاهبإلا 235١/5 :يدمآلل ماكحإلا ء«58١/ :لوصحملا 25

 9194/١ :عطاسلا بكوكلا حرش 940/١: :علاطلا ردبلا :001/5 :طيحملا

 235848 - 71747/5 :ريبحتلا ء8١٠- ١٠ا/لص :ةدوسملا «189 - 188١ص :لومأملاةياغ

 .الا/8 - ا"الال /" :رينملا بكوكلا حرش

 ف دمك فو هيَ :(؟) ةيآلا ءرونلا ةروس يف ىلاعت هلوق ٌصيصخت ؛كلذ ةلثمأ نم و
 «ءاسنلا ةروس ىف ىلاعت هلوقل؛ كلذ فصن يف ةّمألا ىلع دبعلا سايقف < هنأ اَمهْنَي رحو

 «رادملا تري بتصعتلا لعام كي نكح قطتي بريا نإ وتل 6ج :(48) ةنبآلا
 ام عماجب ٍةَمألا ىلع ًاسايق ٌرُحلا نم فصنلا ىلع ناكف َّدحلا بجوي ام َلَعَف «ٌقيقر هنأل

 :يلئّرلا نيدلا باهش مامإلل لومأملا ةياغ :رظني .فيصنّتلل يضتقملا ّقّرلا ٍصْقَن نم امهنيب
 ١19١0. - 1886١ص

 نآرقلا مومُع ٌُصيصخت :ٌنورثكألا لاق» :لاق ثيح :11/ص :لوصألا ملاعم هباتك يف

 /1جا لرمحتلا هباتك يف كلذ َرَّوَج هنأ عم .اًٌروجَي ال هنأ اًندنع ٌراتخملاو ءٌدئاج سايقلاب

 مامإلا مالك نم يل ٌرهظام اذهو ٌعْنَملا امهرخآ «نايأر ةلأسملا يف هل نوكيف « 8

 .898 /١ج :علاطلا ردبلا يف يّلحملا
 ريرقتلا :رظني «ةلبانحلاو ةّبعفاَّشلاو ةّيكلاملاو ةّيفنحلا نم ءاملعلا ريهامج بهذم وهو

 ٠ /!!ج :بجاحلا نبا رصتخم 2307/5085 /١1ج :تومحرلا حتاوف 0٠« /7ج :ريبحتلاو
 > :ةلدألا عطاوق ا/١ /7؟ج :عماللا ءايضلا «ا/8 الا /؟ج :رصتخملا نايب « 4844-1
 7 'ىفصتسملا 15١., 159/1ج :صيخلتلا «784ص :ةرصبتلا ء«188/1-١1489ج

 عياوجلا عمج 2705و 014 /7ج :يدمآلل ماكحإلا 2178 /”ج :لوصحملا 74ص

 جا دسملا ١/398ج :علاطلا ردبلا .9#١-١/789ج :عماسملا فينشت «207ص



00 9 
 3 3 قلطملا فيرهت

 . ملعأ هللاو ءهّلَعَف نَم ّرقأ وأ "9هلعَف َّمُث .""”(ملسُم لك ىلع ٌّةاَرَح
 غرف َق لاو ةلطمملا 2

 [قلطُملا فيرعت]

 ٍةدحو نِم :“اييَق الب ةّيهاّملا ىلع ُلاّدلا ٌظفلّلا وهف :؟”قّلطُملا اَمأ

00) 
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 هيف

(0 

(6) 

 .33/7  ”ا/١ /9ج :رينملا بكوكلا حرش ؛78685 /5ج :ريرحتلا حرش ريبحتلا «.١58ص

 ثيدحلا يف لاصولا نع ّيِبّنلا يِهَّن ىنعم نم ٌدوخأم وه امَّنإو .ثيدحب سيل ظفللا اذه

 ١ .هركذ يتآلا حيحّصلا
 عزاخلاو قمعتلا نم هركي ام باب «ةنسلاب ماصتعالا باتك «هحيحص يف يراخبلا جرخأ امك

 َكّنِإ :اولاق ءاولصاوُت ال» :لاق ّيبنلا نأ .(2859) مقر «نيدلا يف ولغلاو ملعلا يف

 .«ينيقّسيو يّبر ينُمِمْطُي ُتيِبَأ يِنِإ مكلثم تسل ينِإ :لاق ؟لِصاوُت
 ٌمكُحو «ٌماَعلا مكُحَك قّلطُملا َمكُح َّنأل؛ ٌصاخلاو ماعلا دعب َدّيقملاو َقلطُملا ٌءاملعلا ٌركذَي

 نايب :رظني .هب قّلطُملا ٌدييقَت راج هب ٌماعلا ٌصيصخت راج امف ءٌصاَحلا مكُجك دّبقُملا

 قلل رينملا بكوكلا حرش «041/1ج :علاطلا بلا قال "جت رصتخملا

 يف هوسبح + مهُلرق هنمو ءديّقلا نم كاكفنالا ىنعم ىلع ٌرودَت ةدام نم ٌدوخأم :ّدغل ُقَلطُملا

 يذلا ٌريسألا ٌقيلّظلاو ءهحَّرَس ٌقيلَطو ُقَّلَطُم وهف هّقلطأو ٍلْبَك الو ٍديق ريغي يأ ًاَقلَط ٍنجْسلا
 ءاهيلع ٍليق الب ىعرملا يف تقُّنَط يتلا لبإلا نم ُقِلاَظلاو ؛هليبس يّلُحو هٌراسإ هنع َقِلط

 .لاسرإلاو ةيلخّتلا ىنعمب :رَخآلا و «حاكُتلا ةدقُع ّلَح :امهدحأ :نييّئعمل ءاسنلا ٌقالطو

 .١١7717/1ج :برعلا ناسل :رظني

 يزارلا رخفلا مامإلا فيرعت نم وهو «ةيحالطصالا قّلطُملا فيراعت دحأ وه فيرعتلا اذه

 ل ُجاَّنلا ٌمامإلا هيلع ىَّشَمو 5/١407ج :لوصحملاو ,50ص :لوصألا ملاعم يف

 فينشت 2" /7ج :طيحملا رحبلا :رظني .عماوجلا عمج حاّرشو «07”ص :عماوجلا عمج يف

 بكوكلا حرش «88/7ج :عماللا ءايضلا «41* /١ج :علاطلا ردبلا 2507 /١ج :عماسملا

 ماكحإلا :يف رظنت «ءىرخأ فيراعت هل و «8757ص :لوصولا ةياغ 8٠" /١ج :عطاسلا

 نايب 4809 /7ج :بجاحلا نبا رصتخم «704ص :رظانلا ةضور .5 /"ج :يدمآلل

 ٠١278ص :دئاوفلاو دعاوقلا «7//410؟ :رارسألا فشك :088 0417 /1ج :رصتخملا

 :لوحفلا داشرإ ,397 - 797 /7ج :رينملا بكوكلا حرش .,ال17 - 711١/5 :ريبحتلا

 . ؟7ال86ص

 ٍدرف ىلع لدي ْنأِب ءيه ثيح نم ةقيقحلا ىلع ظفللا ةلالد دنع يقتلت فيراعّتلا هذه لكو
  دعاوقلا يف فالتخالا رثأ لفن هز اقتا ند دشن كفا ىأب طفلا وقم ريغ ءوسنج يف ٍرشتنُم
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 قفز

 يطق ترشلا تاق ىلع (ترضأ) 000 نك را لبق وا ضع

 00 و دَق

 [دّيقملا ٌفيرعت]

 ري هاملا نلغ لاذلا طفلا ونار دكقملا ةيرعت اذ نم

 لّوؤُملاو رهاظلا ُتَحبَم

 [امهفيرعت]
 نسال يو جت لال حلا ىلش 0517 5 روق "9 ةهالتلا اكن

 .؟745ص :3 نخلا ىفطصم روتكدلا ةمالعلا انذاتسأل ةيلوصألا

 بكوكلا حرش فال" :عماللا ءايضلا 2417/١ :علاطلاردبلا 24١7/١ :فينشتلا :رظني

 .475ص :لوصولا ةياغ 238٠/١ :عطاسلا

 إف [* :ةلداجملا] 4َةَبَكَر ُرِحَتَمط :راهظلا ةرافك يف ىلاعت هلوقب ًاضيأ قّلطُملل لَّثمُي و
 .ه /"ج :يدمآلل ماكحإلا :رظني .باقّرلا سنج نم نّعم ريغ ًادحاو لوانتَي ةبقّرلا ظفّل
 .897 /”ج :رينملا بكوكلا حرش ؛71/17 /5ج :ريبحتلا

 (41) ةيآلا ءءاسنلا ةروس يف ىلاعت هلوقب دّيقملل لّثمُي و .اهلبق يتلاو ةقباسلا عجارملا :رظني

 الف ؛ناميإلاب ٍةفوصوم ٍةِبقَر ٌريرحت دارملاف «ِةَتمْوُم َقَبَقَر ٌرِحَسْه8 :أطخلا لتقلا ةرافك يف
 بكوكلا حرش 71١7 /5ج :ريبحتلا :رظني .فيلكُتلا ٍةدهُم نم جورخلل ةبَقَرلا ٌُقَلَطُم يِدِجُي
 .7147ص :ةيلوصألا دعاوقلا يف فالتخالا رثأ 2747 /”ج :رينملا

 يْنُس كلذلو ٌررَبو فشكنا اذإ ٌرهاظ وهف ًاروهظ رّهَظَي رهط نم نطابلا فالخ :ّدغل رهاظلا
 مجعم :يف (ّرَهِلَك) ةدامرظني .اهُؤَرْضَأو راهّنلا تاقوأ ُرهظأ وهو «ةريهظلاو رهظلا تقو
 . 077 /4ج :برعلا ناسل :7/١/41ج :ةغللا سيياقم

 :علاطلا ردبلا | يف اهيلع ًانلعف يّلحملا ُمامإلا لاق ةّيْنَظ ًةلالد» : 6ص :عماوجلا عمج يف

 .لانملا ركذ مْ .«ًاحوجرم ىنعملا كلذ ريغ لِمّتحَيُف ًةحجار يأ : ةّيَئظ ةلالد» : 41/1ج

 : اعربش ادرجللاو عوكُرلا تاذ يف ٌةحجار اهّنإف ةالّصلاب ًاضيأ هل لّثمُيو .هالعأ ٌروكذملا
 ا .87”ص :لوصولا ةياغ :رظني .ًةْعَل هل ةعوضوملا ءاعّدلا يف ٌةحوجرُم

 يدمآلل ماكحإلا :رظني .لوصألا ءاملع ٌرثكأ هيلع ىْشَم رهاظلل ٌيحالطصالا فيرعّتلا اذه
 عااوجلا عمج :.7//517ج :رصتخملا نايب «.408/1ج :بجاحلا نبا رصتخم «08/7ج
 ١131/1ج :علاطلا ردبلا .” 8ص : عماهلا ثيغلا «١/508ج :عماسملا فينشت « 04ص



 7 5 ٍليوأّتلا ٌماسقأ
 .''"عاجشلا ٍلُجّرلا يف ٌحوجرَم ٍسرتفُملا ناوّيَحلا يف ٌحِجاَر قلد 0 03 لاوس عاش واقل اور كاع "5

 © وجرَملا لوتحُملا ىلَع ٍرهاظلا ٌلْمَح :وُهَف "”ليواّتلا اّمأو

 [ِليوأَتلا ماسقأ]

 عقاولا يف ليلدب سيلو ءًآليلد ُنَطُي اَمِل وأ «ٌحيحصَف د ليلدل هيلع لوح نِإف

 1 انا لك يقلل وأ القاف

 25809 /١ج :عطاسلا بكوكلا حرش ؛78517/5ج :ريبحتلا 291/؟ج :عماللا ءايضلا

 21597 - 0١79ص :ريبكلا حرشلا ؛01١7- 6١٠7ص :لومأملا ةياغ «87ص :لوصولا ةياغ

 .198ص :لوحفلا داشرإ /٠1« - ١/1757ج :ريرحتلا ريسيت

 هيلإ بهذ ام وهو .رخآلا نِم ٌرهظأ امهدحأ يفو نيّرمأ ّلمتحا ِظفَل لك :هنأب ًاضيأ فّرُعو
 :تاقرولا يف نيمرحلا مامإو 48ص :عمللا يف يزاريشلا مامإلاك ةمئألا نم ةعامج

 نبا مامإلاو «178١ص :رظانلا ةضور يف ةمادق نبا مامإلاو «ريبكلا حرشلا عم ١79«ص

 55١ - 401١. /”ج :رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا

 )١( ةقباسلا عجارملا :رظني .
 ٌثتددترا ءيَّشلا نع ُتْلُأو هيلإ راصو ٌعجر يأ اذك ىلإ لوُؤَي ٌءيشلا َلآ نم : :ةغل ليوأتلا (5)

 .77/18ج :سورعلا جات 7# - 737 /١١1ج :برعلا ناسل يف (َلَوُأ) ةدام رظني .هنع

 عمج 11/1١235ج :رصتخملا نايب .4094/7ج :رصتخملا «178ص :رظانلا ةضور :رظني (9)

 :علاطلاردبلا .”58ص :عماهلا ثيغلا «١/58٠5ج :عماسملا فينشت «0 5ص :عماوجلا

 23٠١ /١ج :ريبحتلاو ريرقتلا 233849/57ج :ريبحتلا 297 /1؟ج :عماللا ءايضلا «1/١47ج

 - 5١7ص :لومأملا ةياغ «87ص :لوصولا ةياغ 2780 /١ج :عطاسلا بكوكلا حرش

 حجاّرلا ىنعملا ىلع ظفللا لمح ْنِإف 5١ م حرش

 :َّنأ انيدل لّصحتيف «ًالّؤؤم يمس حوجرملا ىنعملا ىلع لمح نإو .ًارهاظ يّمُس رهظألا
 يف لّمعتسملا ٌظفللا :وه لّوؤملا و «هييّنعَم رهظأ يف لّمعتسملا ٌظفللا :وه رهاظلا
 .797ص :ريبكلا حرشلا :رظني .امهنم حوجرملا

 عماوجلا عمج :1//517ج :رصتخملا نايب .«409/7ج :بجاحلا نبا رصتخم :رظني (؟)

 /١ج :علاطلاردبلا ؛759 - ”58ص عماهلا ثيغلا «١/5:04ج :عماسملا فينشت ؛08 4ص

 بكوكلا حرش :75819/5ج :ريرحتلا حرش ريبحتلا «97/7ج :عماللا ءايضلا 4١

 بكوكلا حرش «797ص :ريبكلا حرشلا 87ص :لوصولا ةياغ 7806 /١ج :عطاسلا

 د رجا
 01 .(5) ةيآلا ءةدئاملا ةروس



 ٍلوُصأل ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصْولا ٌجاَهنِم 0

 :وحن ل ا ليواتلا َّنإ مث 006

 . ")اهيل | مايقلا ىلع مْنُ رع يأ 7 يوركملا لإ مكس اذا

 امُّيأ» "”ثيدح ٍليوأت وحن ءٌّديعَب ليوأت وهف 3 ىرقأب الإ حّجرتي مل ْنِإو

 ةَمألاو ةريغّصلا ىلع .«ٌلطاب اهحاكنف ان ٍنذِإ ريغي اهَّسمَن هن ُتحَكَت ٍةأّرما

 ل ة اكملاو

 ( فرض

 :رصتخملا نايب ؛«419و959/7ج :بجاحلا نبا رصتخم «78١ص :رظانلا ةضور :رظني )١(

 عماهلا ثيغلا 404/١« :عماسملا فينشت «54ص :عماوجلا عمج :18/7ج

 0 9194 - 98/7؟ :عماللا ءايضلا ,«577 57 ١/١ج :علاطلاردبلا ء"59 "48ص

 ,87ص :لوصولا ةياغ ؛86 /١ج :عطاسلا بكوكلا حرش 780٠« /5ج :ريرحتلا حرش

 411 /7ج :رينملا بكوكلا حرش ؛«797ص :ريبكلا حرشلا 7١4 -8١7ص :لومأملا ةياغ

457. 

 باتك .هننس يف دواد وبأو )/555١11(2 مقر «ةشئاع ثيدح ءهدنسم يف دمحأ مامإلا هجرخأ (؟)

 ءاج ام باب ؛حاكنلا باتك «هننس يف يذمرتلاو «(235087) مقر يلولا يف باب «حاكنلا

 «ىربكلا هننس يف يئاسنلاو ««نسح ثيدح» :لاقو «(١١١؛7) مقر «يلوب الإ حاكن ال

 ؛هنئس يف هجام نباو ,(05945) مقر ءاهيلو ريغل اهرمأ لعجت بيثلا باب «حاكنلا باتك

 ؛حاكنلا باتك ءهننس يف يمرادلاو )١8179(« مقر «يلوب الإ حاكن ال باب ءحاكنلا باتك

 ؛حاكنلا باتك هحيحص يف نابح نباو )75١185(: مقر «يلو ريغب حاكنلا نع يهنلا باب

 يف مكاحلاو «(401/5) مقر «يلو ريغب حكن يذلا حاكنلا نالطب ركذ .يلولا.باب

 ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدحا :لاق و (50/05) مقر حاكنلا باتك .كردتسملا

 .اعوفرم ةشئاع ةديسلا ثيدح نم مهلك .«هاجرخي

 ةداسلا اهّلّوأت يتلا  روهمجلا لوق راسعاب هةلاعللا تاليوأتلا ىدحإ وه ليوأتلا اذه (9)

 ؛اهترابعب اهَسْفَن َجّوَرُت نأ ةلقاعلا ةغلابلا ةأرملل ٌّحصَي هنأ ىلإ اوبهذ هيلع ًءانبو «ةيفنحلا

 اذه َقّقحت اذإف ءءاسّنلا نم اهتاليثُم رهمب ٌحاوّرلا نوكي نأو اَوُفُك ٌجوَّرلا نوكي نأ طرشب

 >:ةفن هراجأ نإ ءاهِرْمأ ّيلو ةزاجإ ىلع ًافوقوَم ناك الإو «ًاذفان ًاحيحص اهجاوز ناك طرَّشلا

 0 7٠١-١ /١ج :ريبحتلاو ريرقتلا ء494/7ج :رارسألا فشك :رظني لعب هزجي مل ذو
 هلأ :اهنم تاباجإ ةدع هالعأ روكذملا ثيدحلا ىلع مهلو ء1617 /١ج :ريرحتلا ريسيت

 يسوم نب ناميلس ىلع هرادم نأل هوفّعض مهنأ اهنم و «ةيوق ىرخأ ثيداحأب 5-6

 مف ؛هفالخب تلمع دق انو ةشئاع ةديسلا هتيوار نأ اهنم و ءريكانملا بحاص يقشمدلا

 ناني .ماشلاب ًابناغ ناك نمحرلا دبعو ءريبز نب رذنملا نم نمحرلا دبع اهيخأ تنب تجّوز



 انو 4 م فيرعت

 َعنمَي نأ نِم ٍمُكُحْلا ٌمومع دَصَق امن َعِراَّشلا نأ رعاتعلا نأ :هلعب | هجوو

 32 حاكلاب اهلالقتسا 3 اقلطم ةأرملا

 نو م ١ فيرعت]

 ,«9920هُئلالد حضني مل ام لك :ةّنّسلاو باتكلا يف ٌَلَمْجّملا : تحب

(0) 

00 

(2 

 . 44 95/9ج :رارسألا فشك

 ءاهريغ جوزت نأ وأ اهسفن جّوزت نأ ةأرملل زوجي ال هنأ ىلإ اوبهذ دقف روهمجلا اّمأ و

 : ِهّلْبَق امو اذه يف رظني .لطاب اهدقعف كلذ لصح نإو «هريغبو ثيدحلا اذهب نيلدتسم

 2419و 9:09/7؟ج :بجاحلا نبا رصتخم :44 و97 - ١9ص :يبرعلا نبال لوصحملا

 ١/23794ج :ناهربلا «.44- 948/7 :عماللا ءايضلا «.571و518/1ج :رصتخملا نايب

 ثيغلا 589/١« :فينشتلا .6 ص :عماوجلا عمج تم 54 /”ج :يدمآلل ماكحإلا

 ١ :عطاسلا بكوكلا حرش «477- 45١/١ :علاطلاردبلا ؛759 - ”58ص :عماهلا

 «ءا١ال9 ص :رظانلا ةضور -3١8١9.« 8١7ص :لومأملا ةياغ «87ص :لوصولا ةياغ 0

 .1557- 451 /* :رينملا بكوكلا حرش ء1737 :يلعبلل رصتخملا

 :ريرحتلا ريسيت ١/١0١25ج :ريبحتلاو ريرقتلا «25808/5ج :ريرحتلا حرش ريبحتلا :رظنب

 .ةقباسلا عجارملاو ء107٠ /١ج

 «كلذك باسحلا هل َلّمجأو «ةَفِرفَت نع هّعمَج َءِىَّسشلا لمجأو :عومجملا :ةغل لّمْجُملا

 َنَِل ل :ىلاعت هلوقك «َمالكلا هل ٌتلمجأ :لاقي «هلامكب ٍءيش ّلك ةعامج ٌةلمجلاو

 هداحآ ٌتعمج اذإ ٌباسحلا ٌتلمجأو :["7 :ناقرفلا] 46د ٌةلمج ُناَرَْلا يلع ل اَلَول اورق

 ناسل يف (َلَمَج) ةدام رظني .ةَصخَلُم ريغ ةريثك ءايشأ ٍةلْمُج ىلع ٌلِمَتْشُملا :وه لَمَجَملاَف

 ١ .7847/58 ج :سورعلا جات 22/11 ج :برعلا

 ْحضَنَت مل هنأ هيلع قّدصَي هّنأل ؛لَمْهُملا هيلع َدِرَي اًلمِلِإةحضاو ريغ اهّنكلو «ةلالد هل ينعي

 .5/١7176ج :ريرحتلا حرش ريبحتلا :رظني .َحاضْنا الو هيف ةلالد ال ذإ .هتلالد

 /١ج :هرصتخم يف بجاحلا نبا مامإلا فيرعت وه لَّمِجُملل ٌيحالطصالا فيرعّتلا اذه

 عماوجلا عمج حاَّرُش امهقفاوو «50 ص :عماوجلا عمج يف يكبسلا جاتلاو 4

 ثيغلا «414 - 41/١ :عماسملا فينشت 2041 /7ج :رصتخملا نايب :رظني .مهريغو
 بكوكلا حرش .7١٠//1؟ :عماللا ءايضلا «١/470ج :علاطلا ردبلا 07ص :عماهلا

 .85ص :لوصولا ةياغ 2741 /١ج :عطاسلا

 : طيحملار حبلا «140 ص :لومأملا ةياغ عم تاقرولا : يف رظنُت ىرخأ ٌتافيرعت لّمجُمللو

 _ داشرإ 24154 /7”ج :رينملا بكوكلا حرش 271/6٠ /5ج :ريرحتلا حرشريبحتلا : 41ج



 م ع

 9 ٠ ٍلوُصَألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصُؤلا ٌجاَهنِم 2

 [كلذك ّسيلو لامجإلا هيف ُنَظُي ام]

 اًَرُعطَقَأف َهَق ف راسل ٌقِراَسلاوو» :ىلاعت هِلوق : 0 يف َلامجِإ ال نأ مِلْعَف

 و 6 5 الر "”"4© ع ع 1 أ 1 26 5 , ءاَوج م 1

 0 5ع َتَم 2 رح :و 58 0 ا د 2 2. َْحَِبْبَع ِْبكَع تمي

 هولا 00 تتار 0 ىف الو

 .؟5/87”ص :لوحفلا -

 )١( ةيآلا «ةدئاملا ةروس )8"(.

 .(77) ةيآلا ىاسنلا ةروس (؟)

 .(”) ةيآلا «ةدئاملا ةروس (؟*)

 ةنابإ يف ةقيقح ”عطقلاو ءبكنملا ىلإ ةقيقح دّيلا َّنأل ؛ ءاملعلا رثكأ دنع حيحصلا وهو (5)

 يف هتدارإ ىلع ليلدلا ماق ٌراجم عوكلا ىلإ اهقالطإو ءاهنم ءيش يف لامجإ الو ءلصفملا
 قفتم كلذو هيف لامجإ الف ةقراسلاو قراسلا ظفل امأو ءعامجإلاو يبنلا لعف وهو ةيآلا

 نايب 2808 /١؟ج :بجاحلا نبا رصتخم «١/18١7ج :ريبحتلاو ريرقتلا :رظني .هيلع

 :جاهبإلا «145- 750 /"ج :لوصحملا 3٠١8/7« :عماللا ءايضلا ,548 /5ج :رصتخملا

 ,"ه"ص :عماهلا ثيغلا 415/١« :عماسملا فينشت «477ص :ديهمتلا 7١4ج

 (118ص :يلعبلا رصتخم :١/741ج :عطاسلا بكوكلا حرش ؛١/١57ج :علاطلا ردبلا

 . 71717١ /ج :ريبحتلا

 :ىلاعت هلوقك ءًاضيأ ليلحّتلا كلذكو .نايعألل يفاضُملا ميرحّتلا نع هلْبَق يذلاو لاثملا اذه (5)

 «ءاملُعلا رثكأ َدنع ُحيحَّصلا وه و ؛هيف َلامجإ ال ١[ :ةذئاملا] مآل َُميِي مل كيأ»
 140/١( ج :يسخرسلا لوصأ :رظني .يلبنحلا ىلعي يبأ يضاقلاو ءيخركلا مامإلل ًافالخ

 /١ج :رصتخملا نايب «857/7 ج :بجاحلا نبا رصتخم 27١5/١ ج :ريبحتلاو ريرقتلا

 «187ص :ىفصتسملا ؛١١7ص :ةرصبتلا 7 ج :عماللا ءايضلا 9

 رحبلا 23508/1ج :جاهبإلا .15 /"ج :يدمآلل ماكحإلا .١15/ج :لوصحملا

 'علاطلا ردبلا "ه5 ص :عماهلا ثيغلا 515/١« :عماسملا فينشت 0١« /7ج :طيحملا

 ... ارظانلا ةضور «85ص :لوصولا ةياغ ؛١/7941ج :عطاسلا بكوكلا حرش «471/1ج

 .71711 71750 /5ج :ريبحتلا «177ص :يلعبلا رصتخم :87ص :ةدوسملا ء١18ص

 .(5) ةيآلا ؛ةدئاملا ةروس (5)

 أج :ريبحتلاو ريرقتلا «71* /١ج : حيولتلا :رظني «ةيفنحلا ضعبل ًافالخ ءروهمجلا بهذموهو (0)
 ,10164/7 : عماللا ءايضلا 2895 /7ج : رصتخملا نايب 2814 /7ج : بجاحلا نبا رصتخم 1



 طم 0 لامجإلا هيف ٌنوكي ام
 أل ؛(9وويلع اوهركتسا امو ٌنايِسْتلاَو أَطخلا يتمُأ نع َعِفْرَا :"”وعت يف الو 000

 .ٌةحضاو اهّلك *”ءاكحألا هذه ةلالد

 [لامجإلا هيف ُنوكي ام]

 .مْسجلاو ءرونلاو «"7ِرقلا :لْثِم يف ٌلامجإلا ٌنوكي امّنإو

(00 

 : عماهلا ثيغلا «418 ١/ : عماسملا فينشت 7١١« /7ج : جاهبإلا «17/7ج : يدمآلل ماكحإلا

 :لوصولا ةياغ 19١ /١ج : عطاسلا بكوكلا حرش «1/١47ج : علاطلا ردبلا 78 5ص

 . 577 /7ج : رينملا بكوكلا حرش ءاا/1/ /7ج : ريبحتلا « 177 ص : يلعبلل رصتخملا « 85 ص

 نع )7١47( مقر يِساّئلاَو َِرْكُمْلا ٍقاَلط باَب قالا باَتِك ءهننس يف هجام نبا هجرخأ
 ىلع مهقافتال ؛فيعض دانسإا :176/؟جةجاجزلا حابصم يف لاق .ه!إو ُيِراَمِغْلا ٌرَذ يبأ

 ًاضيأ هجرخأ و .(ةتسلا ةمئألا هاور ةريره يبأ ثيدح نم دهاش هلو «يلذهلا ركب يبأ فعض

 دانسإ اذه) :1757/7١ج :ةجاجزلا حابصم يف ءاج )7١40( مقر ءهنَو سابع نبا نع

 نبا : هيَ سابع نبا نع ًاضيأ هجرخأو .«ٌمطقنُم هنأ ٌرِهاَّظلاو عاطقنالا نم َمِلَس ْنِإ حيحص
 «ةمألا هذه نع هلضفب هللا عضو امع رابخإلا ركذ «ةمألا لضف باب ءهحيحص يف نابح

 )١١11/5(2 مقر ( ٍساّبَع نب ِنَع ُفالَعْلا ديِعَس ثيدح «ريبكلا يف يناربطلاو ؛«26) مقر

 مقر ءزينك همسا نم باب ءريغصلاو «(71/) مقر ويح ارزإ مسا نم باب ءطسوألا يف و

 ىلع حيحص» :لاقو )7580١1(4: مقر «قالطلا باتك ءكردتسملا يف مكاحلا و ,«075)

 وهف كلذل ءةَحَّصلاب هل يضقت «هيوقت ةريثك دهاوش ثيدحللو .«هاجرخي ملو نيخيشلا طرش
 رظنيو 2777 /١1ج :ريسيتلا يف يوانملا ظفاحلا كلذ حضوأ امك هريغل ٌحيحص هتاذل ٌنسح

 :ةيوونلا نيعبرألا يف هبَْو يوونلا مامإلا هنّسح و 77و9/7١7ج :ريدقلا ضيف يف همالك

 76٠. /5ج دئاوزلا عمجم يف اهمكحو هدهاوش رظنت و «17//ص

 رصتخم ١/4١27ج :ريبحتلاو ريرقتلا : للقب .ةيفلكتلا نضعبل ًافالخ روهمجلا بهذم وهو

 :عمللا 3١١. /؟ :عماللا ءايضلا «0980 /7ج :رصتخملا نايب 247٠ /7ج :بجاحلا نبا

 عفر 218/7ج :يدمآلل ماكحإلا ,.781//ج :لوصحملا 2187ص :ىفصتسملا .55ص

 :علاطلا ردبلا "55 ص :عماهلا ثيغلا 5177/١« :عماسملا فينشت 0589 /”ج :بجاحلا

 نبا رصتخم «85ص :لوصولا ةياغ ,١/7947ج :عطاسلا بكوكلا حرش ؛١47/1ج

 . 5784 /”ج :رينملا بكوكلا حرش ا :ريبحتلا «77١ص :ماحللا

 .(أ/91ق) ةياهن (#)
 ءٍقغللا لهأ ٌروهمج هلاق يذلا وهو .حتفلا امهرهشأ ءناتّمُل اهّمضو فاقلا حتفب ءرقلا (')

 .7755 /7ج :يوونلا مامإلل ءامسألا بيذهت :رظني .هيلع اورصتقاو



2 
 ' أرق

 3 هال
 ملا ِماَقَم إ لوصولا

 . ""امهنيب هكارتشال ؛ضيحلاو ٍرهظلا نيب ٌدّدرتُم َءْرَقلا نإف

 .هجوب امههباشتل ؛ِسمَّشلا ٍرونلو لقعلل ٌحلاص ولا

 . قيل ثامعل ؛ ضرألاو ءامّسلل ٌحلاص ٌمسجلاو

 [روهمجلا دنع ةّنُسلاو باتكلا يف ٌعقاو لّمجملا]

 ."ةّنسلاو باتكلا يف لّمجملا َعوقو هناك ُدواد ٌمامإلا ىفنو

 [ِنايَب ريغ نم لمُجملا ءاقب]

 نم هلامجإ ىلع هؤاقب ٌحصي له «َةَّئّسلاو باتكلا يف لّمْجُملا يف اوفلتخاو

 لامجإلا ٌءاقب حصَي ال هنأ اهحُحِصأ :لاوقأ ىلع ؟ال مأ ؟لكك هتافو ىلإ نايب ريغ

 ّلُكُن مل ام اّمأو يي ل تل مول : ىلاعت هلوقل ؛ًادبأ هب انفَلُك اميف

 «*ٍتاهباشتُملا ٍتايآلاك هلامجإ ىلع ُهؤاقب ٌروجَي ِهّنإف هب لَمَعلاِب

209 

00 

 رف

 قف

 م تقلل ٌتنقلطَمْلاَو» : ىلاعت هِلوق يف هنم ٍدارمْلا ٍديدحت يف ٌءاملعلا ٌفلتخا دّدرّتلا اذهلو

 3 «رهلُشلا هب ٌدوصقملا َّنأ ىلإ ٌروهمجلا ّبهذف :[778 :ةرقبلا] وف دك َّنهضنَأ

 :يسخرسلل طوسبملا :رظني ءهُتَلدأ نيقيرفلا نم ّلكلو ءضيحلا هب ّدوصقملا َّنأ ىلإ ُةّيفنحلا

 :301/9ج :يوادرملل فاصنإلا ,87/8ج :ينغملا 15٠« /5ج :قئارلا رحبلا ٠1 /7ج

 ةناعإ ,”86 /ج :جاتحملا ينغم 2459 /1ج :يقوسدلا ةيشاح ١45 /5ج :راكذتسالا

 .89/5ج :نيبلاطلا

 417/١( :عماسملا فينشت 17 /7”ج :يدمآلل ماكحإلا «١18ص :رظانلا ةضور :رظني

 1١١/5 :عماللا ءايضلا 47# 47 /١ج :علاطلا ردبلا ؛”85ص :عماهلا ثيغلا

 لوصولا ةياغ ,7917 /١ج :عطاسلا بكوكلا حرش «7785 71/07 /5ج :ريبحتلا ؛١

 . 1416 /5ج :رينملا بكوكلا حرش .80 - 84 ص

 11/١! :عماسملا فينشت 47 /”ج :طيحملا رحبلا 27177 /”ج :لوصحملا :رظني

 .٠ !لوصولا ةياغ 717/0 /5ج :ريبحتلا «7”١/57ج :علاطلا ردبلا .”908ص :عماهلا ثيغلا

 :0184ص :لوحفلا داشرإ 754 ص : لخدملا 2416 /"ج :رينملا بكوكلا حرش .486 ص

 .(”) ةيآلا ءةدئاملا ةروس

 يكسلا جاتلا رايتخا وهو «يريشقلا نبا مامإلاو ينيوجلا مامإلاك ءاملعلا نم ريثك لوق وهو

 :١/184ج :ناهربلا :رظني .يلبنحلا يحوتفلا مامإلا ًاضيأ هراتخاو «عماوجلا عمج ُحاَرُشو



 نايبلا فيرعت
- 

 >2 ركع 2
 (7نايتلا ُثحبم

 [هفيرعت]

 . "”حاضيإلا رّيَح ىلإ ٍلاَكشإلا رّيَح نِم ِءيَّشلا جارخإ نع ٌةراَبِع وه

 )0غ(

00 

 كما 18١ /1ج : علاطلا ردبلا 215 /؟”ج :طيحملا رحبلا 2كق/ج : جاهبإلا 286

 ةياغ 21600 ١24 /١ج :عطاسلا بكوكلا حرش ء”75 -١/774ج :عماللا ءايضلا

 .””ص :لوصولا

 يف ىقب له :ليق نإف» :لاقف ءاهيف فالخلاو َةلأسملا هذه هنآك ينيوجلا ُمامإلا نّيِب دقو

 «هيف ءاملعلا برطضا :انلق ؟ٌلّمجم دمحم هلوسرب ىلاعت هللا رثأتسا دقو ىلاعت هللا باتك

 ء[* :ةدئاملا] «كَنيِد ْمْكل ُتْلَمْكأ مولا :ىلاعت هلوق ىلإ اوحورتساو ءاذه نوعنام عنمف

 .نعاطملا نم هوجو نآرقلا ىلإ قرطتل تالّمجم ىلع نآرقلا لامتشا غوس ول :ًاضيأ لاقو
 :لاق مث .. هللا الإ اهانعم ملعي ال تالمجم ىلع نآرقلا لامتشا عنتمي ال :نولئاق لاقو

 َّنإف هيف ٍلامجإلا رارمتسا ليحتسُي هب لمعلا يف فيلكُتلا ُتبثَي ام ّلك َّنأ اندنع ٌراتخملاو
 هيف لامجإلا رارمتسا دعبي الف فيلكتلا ماكحأب قلعتي الامو ءلاحملا فيلكت ىلإ ٌرجي كلذ

 .«هضقاني امب عرشلا دري ملو «كلذ ليحي ام لقعلا يف سيلو «هيف رسب ىلاعت هللا راثئتساو

 ردبلا :يف لاوقألا ةيقب ليصفت رظنت و 27386 784 /١ج :نيمرحلا مامإل ناهربلا :رظني

 :لوصولا ةياغ 21900 - ١554 /١ج :عطاسلا بكوكلا حرش 14٠6-148١ /١1ج :علاطلا

 ."5ص

 :ىلاعت هلوق هنمو ءرَّهَظ ءيشلا نيّبتف .فشكلاو ٌحاضيإلا وهو ءنييِبَّتلا ىنعمب :ةغل ُنايبلا
 /1ج :برعلا ناسل يف (َّنّيَب) ةدام رظني .تانّيبتُم ىنعمب [4 :رونلا] «ٍِتَتَنَبُم تيا

 .914//791ج :سورعلا جات 77

 جاتلا ٌمامإلا هراتخاو ءٌيِفَرْيَّصلا ركب يبأ مامإلا فيرعت وه نايبلل ٌيحالطصالا فيرعّتلا اذه

 اذه لوصألا ءاملع ٌمظعم دقتنا دقو ءانه َينارعَّشلا مامإلاو عماوجلا عمج ٌحاَّرُشو يكبسلا

 نّيبتُي فيكف نالكشُم ناظفل اَمُهو يّلجّنلاو رّيحلاك ٍةراعتسم ٍظافلأ ىلع ٌلمتشم هَّنأب فيرعُتلا
 «١9١ص :ىفصتسملا .١/174ج :ناهربلا «١/1908ج :ةلدألا عطاوق :رظني .امهب

 .هالص :عماوجلا عمج :79/7ج :يدمآلل ماكحإلا 47ص :يبرعلا نبال لوصحملا

 ءايضلا 45٠« /١ج :علاطلا ردبلا «.55 /”ج :طيحملا رحبلا «51 /”ج :بجاحلا عفر

 85«2ص :لوصولا ةياغ ,١/7945ج :عطاسلا بكوكلا حرش .7/7١1ج :عماللا

 2755ص :لخدملا ,«478/7ج :رينملا بكوكلا حرش :717/494/5ج :ريرحتلا حرشريبحتلا

 .عجارملا هذه يف رظنت هريغ ىرخأ تافيرعت هلو



 ٍلوُصَألا ملِع ٍدصاَقَم ىلإ ٍلوُصؤلا ٌجاَهنِ 0

 [هيوجو ُبابسأ]

 لمعي نمل لكشملا ميهفت دز ديوي ناك فيلا ةنحاجتلا نك ةيكلا كح املإو

 . هب يتفي وأ هب

 ؛روّصلا ضعب يف ُمّرَحَي : لب «'""ُيِبَتلا بجي الف ٌةجاح نكت مل اذإ ان و
 . ””ًامارح الإ رْخّسلا ُمّلعَت الو ."”ًارخسيل ٍنايَبلا َنِم َّنِإ» : لت هلوقل

(00 

00 

 قرف

 [ةجاحلا تقو ىلإ هنايبو 2 هغيلبت ريخأت ْزاوَج]

 قلع هيلإ هب يحوأ ام ميلبت هلك هللا لوسر ىلع بجي الد :ةاملعلا لاق : : ٌعرَف

 :جاهبإلاو جاهنملا 3737 - 7701 /8ج :لوصحملا الا -770/1ج :دمتعملا :رظني
 حرش 21804 -7807/5ج :ريبحتلا 23937/1ج :عطاسلا بكوكلا حرش ,15/7ج
 .لوقلا اذه ىلع يكبّسلا نيدلا جات ريبكلا ٌُمامإلا ٍبّقَع دق و .١54/ج :رينملا بكوكلا

 فنصملا هركذ ام اذه» :770 /1ج :جاهبإلا يف لاقف ءانه رْكّذلاب نيتريدج نيتظحالم ًايِدبُم
 :هلوق قالطإ : امهدحأ :نيهجَو نم رظن هيفو «نيسحلا يبأل هيف ًاعبت مامإلاو: ءمامإلل انين

 ٌةلزتعملا لوفي: املإ اذه «نلاعت هللا ىلع ُبِحَي هنأ رهشُي قوق ديرأ قمل نابلا جت

 نأ :يناثلاو ءهعوقو نم دب ال هّمِهَق ٌديرأ نمل َنايبلا ّنأب ٌريبعتلا ىلوألاو ةّيِدَر ٌةرابع يهف

 هائلا لب كلذك سيّلو «هب َنْمَلُك امب ملعلا ٌليصحت ِءاسَّنلا ىلع ُبجَي ال هّنأب ًاراعشإ هيف
 .89457/7ج :عطاسلا بكوكلا حرش :ًاضيأ رظنيو .«كلذ يف ٌءاوس ُلاجّرلاو

 مقر هللا ركذ ريغب مالكلا نم هركي ام باب «مالكلا باتك ءأطوملا يف كلام مامإلا هجرخأ

 نب هللا دبع نع (؟861) مقر «ةبطخلا باب «حاكنلا باتك هحيحص يف يراخبلاو الم

 مر هيو رساي نب رامع ثيدح ةيقب ءهدنسم يف دمحأ مامإلا ًاضيأ هجرخأو هاو رمع

 0 .(6١ه5) مقر .ةبطخلا رصق يف باب «ةالصلا باتك «هئنس يف يمرادلاو 208

 :: حيبفلا هنييزتو ٌبولقلا هتبلغل ؛رحّسلا لمع لمعي نايبلا ضعب َّنأ ثيدحلا اذه نم ذَحَوُي

 ذأ وأ «نايبلا ضعبب بستكُي رحسلاب ُمثإلا بستكي امكف ءريقحلا مّظعبو «نسحلا هحيبقتو
 اشأ هيلإو ءيتح ريغ ناك نإو نوعمتسي ام لوبق ىلإ نيعمتسملا بولق فرصي ًاعون هنم
 رظني .مالكلا نم هركي ام باب يف أطوملا يف ثيدحلا اذه ركذ هنإف هنو كلام مامإلا

 عشب ريسيتلا «7//461ج :ريدقلا ضيف 2116 /١7ج :ينيعلا ردبلا مامإلل يراقلا ةدمع

 دع ؛401/ج :يراقلا يلع الم مامإلل حيتافملا ةاقرم 2756 /١ج :ريغصلا عماجلا

 .750 779/١7 ج :دوبعملا



 0 0 ةجاحلا ِتقو ىلإ هنايبو ٍعيِمَي هفيلبت ريخأت ٌراوج
 عيَتمَيو ."”:لعفلا ُثقو وه يذلا هيلإ ةجاحلا ٍتقَو ىلإ هُريخأت ُروَِي لب ءِروَقلا
 الام فيلكتب نولئاقلا كلذ زّوَجو .«"”لعفلا تقو نع نايبلا ٌريخأت هّمح ىف

 ”قاطُي 0 ١

 هلو هلم ه2
 نت اتاي اكن

 )١( /"ج :ريبحتلاو ريرقتلا :رظني «ةلبانحلاو ةّيعفاَّشلاو ةّيكلاملاو ةّيفنحلا نم روهمجلا ٌلوق وهو

(0 

 قرف

 /١ج :رصتخملا نايب 4401 /١ج :بجاحلا نبارصتخم ١1177 /ج :ريرحتلا ريسيت 8

 ,ها /"ج :يدمآلل ماكحإلا .١/4١ج :دمتعملا .«157/7؟ج :عماللا ءايضلا «*0

 - 440 /١ج :علاطلا ردبلا «81/7ج :طيحملا رحبلا 774 /7؟ج :جاهبإلاو جاهنملا

 حرش 5/١2787ج :ريرحتلا حرش ريبحتلا 40٠« /١ج :عطاسلا بكوكلا حرش 5

 . 01 /ج :رينملا بكوكلا

 اوس :َلوُقَي نأ : 101 /75ج :رينملا بكوكلا حرشو 71818/5ج : ريبحتلا يف امك ُهُتَروُصَو

 مهل نّيبُي ال ّمُث لوحلا سأَر َدَنِع ًةاكّرلا اوتآ وأ هَنوُلَصُي تك ٍدَغ يف ْمُهَل ني ال مث ءاَدُ

 .نوُدؤُي نَمِل الو نوُدؤُي مك لولا سأَر َدنِع

 ًاقلطم مهُريغ هعنمو «ًامومع ةرعاشألا لوق وهو ًاعرَش هعوقو مّدعب مهرارقإ عم ًالقَع هوزّوَج

 مامإلا نإ ىتح ؛عوقولا مدع ىلع قفتم لكلاف «عوقولا ثيح نم الو زاوجلا ثيح نم ال
 :ىفصتسملا 2590 /١ج :ةلدألا عطاوق :رظني «هعانتما ىلع َعامجإلا ىكح ينالقابلا
 :بجاحلا نبارصتخم 2186 ص :رظانلا ةضور «4ا/7ج يدمآلل «ماكحإلا «191١ص

 عم جاهنملا 1١-17١« /7ج :عماللا ءايضلا «.508/7ج :رصتخملا نايب 85١, /5ج

 رحبلا «187”ص :عناوملا عنم «477 - 7/١57ج :بجاحلا عفر ,.5/7١7ج :جاهبإلا

 بكوكلا حرش «49 /7”ج :ريبحتلاو ريرقتلا «457 /١ج :علاطلا ردبلا 078 /7ج :طيحملا

 :ريبحتلا ١179« ص :يلعبلل رصتخملا «11/4 /”ج :ريرحتلا ريسيت .7948/7ج :عطاسلا

 .594ص لوحفلا داشرإ «7/١40ج :رينملا بكوكلا حرش ء8/7-78159ج



 ٍلوُصَألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصُؤلا ٌجاَهنِم 2

 ةرثكل ؛هيقَف لك اهيناعم ةفرعم ىلإ ُجاتحَي يتّلا ٍءامسألاو ٍفورُحلا تحب
 نورشعو ٌةعبَس اهَُدِعو رابخألاو ٍتايآلا يف اهدورو

01 

 ,وارخلاو قاويتلل دكر «''عراضُملا بصاون نِم يهو ْنّذِإ : اهذحأ

 "”ٌباوجو ٌءازج مّركأف ٠ 20ر6 كرون اَق نَمِل ل لوقت

 00 مق طرخللا نك ر منولا قوكشو ةرْمَهلا رسكب ْنِ : يناثلا

 | َقورْفَكلا نإإ» :وحن يفّنلل نوكتو . 2377 قلس ده دم اَم مُهَل ٌرَمْمِي وهني
 رز نارام وحجم ةداب لل :نوكتو. "نب يآ 904 قتلا لإ 51 رو"

 . '”ًديز ٌتيأر ْنِإ ام ءٌمئاق

 عمه "١ص :يراصنألا ماشه نبال بيبللا ينغم تاج :دّربَملا نبال بضتقملا :رظني )١(

 :عماسملا فيئشت ةرورواس 77١ ص :عماوجلا عمج اا 2 : يطويسلا مامإلل عماوهلا

 .ع41- /١ج :عماللا ءايضلا 231/5 /١ج :علاطلا ردبلا ,”١/150ج

 ٌتلعَجو هّتْبجأ دقف «كمركأ نذإ : كٌروزأ لاق نمل تلق اذإف ارجلاو باوجلا اهانعم يأ )0

 دقق .ٌكُقَدصُأ ْنْذِإ : : َكُحَأ لاق نمل تلق اذإو «كُتْمركأ ينترُز نإ يأ «هترايز ًءازج كماركإ

 .7145 /١ج :عطاسلا بكوكلا حرش ؛١/714ج :علاطلا ردبلا :رظني .طقف هّتبجأ

 ؛1140 /١ج :عماسملا فينشت لالا" /١ج :عماوهلا عمه «”٠ص :بيبللا ينغم :رظني ()

 :عطاسلا بكوكلا حرش «541 - 58٠ /١ج :عماللا ءايضلا 271/5 /١ج :علاطلا ردبلا

 .740/1-715ج

 .(؟8) ةيآلا «لافنألا ةروس 2

 ثيغلا ١/2555ج :عماسملا فيئشت "ص :بيبللا ينغم 245/1ج : بضتقملا :رظني 4

 حرش «447 - 447 /١ج :عماللا ءايضلا 2717/4 /١ج :علاطلا ردبلا .195ص :عماهلا

 .١/757ج :عطاسلا بكوكلا

 )5١(. ةيآلا «كلملا ةروس (؟)

 .(١١ا/) ةيآلا ءةبوتلا ةروس (0)

 رابلا .195ص :عماهلا ثيغلا «157/1ج :عماسملا فينشت 77ص :بيبللا ينغم :رظني (8)

 /١ج :عطاسلا بكوكلا حرش «447 - 487 /١ج :عماللا ءايضلا 715 /١ج :علاطلا
545”». 

 .ةقباسلا عجارملا :رظني (4)



4 ًَ 2-6 

 ١ را ب ِهيَمَم لك اهيناعَم ةفرعَم ىلإ ٌجاتحَي يتلا ٍءامسألاو ٍفورُكلا ٌتَحِبَم

 اع

 7 :وحن مّلكتُملا نم ٌُكَّشلل ُنوُكَتو .'"”يفظَعلا يفورُح نِم ءوأ :ُتلاَّقلا 6

 آه ل :وحن :مياحلا ىلع ماهنولل ن نوُكَتو ."”"7يوي صعب وأ موي اَننَل
 نوكَتو . ”ًرانيد وأ ًابوث يلام نِم ْذَُح :وحن هرييخّنلل ُنوُكَتو . هي نأ دكت
 يأ © تود وأ ٍقْأ ِةَثأِم لِ ُهَكْلَسأَو» : ىلاعت هلوق وحن «باّرْضِإلل

 0تاطوُسبَملا يف ٌروكذَم وُه اَمَك كلذ ريغ ُنوُكَتو «””نوديزي

 ١ك

0 

 فاحنل ح

0 

 يدنع : ول ءِريسفّتلل ُنوُكَتو .ءايلا نوكسو «ةزمهلا حتفب ب ئأ : عباّرلا

 :ةَنَجْلا ًالوخُد ٍساّنلا رِخآ ٍلوق وحن ءِبيرَقلا ٍءاَدنِل ُنوُكَتو 0 ئأ ٌدجسَع

 عمج :707 /؟9ج :عماوهلا عمه «437ص :بيبللا ينغم 2.٠١ /١ج :بضتقملا :رظني )١(

 :علاطلاردبلا 2١90 ص :عماهلا ثيغلا 25141 /١ج :عماسملا فينشت 237” ص :عماوجلا

 .؟57//١ج :عطاسلا بكوكلا حرش «5417 - 585 /١ج :عماللا ءايضلا ء”7ال0 /١ج

 )١9(. ةيآلا .ءفهكلا ةروس (؟)

 عمج كج :عماوهلا عمه ما/ ص :بيبللا ينغم ء230/1جا :بضتقملا :رظني (6)

 :علاطلاردبلا .155 ص :عماهلا ثيغلا «١/757ج :عماسملا فينشت 7” ص :عماوجلا

 .١/7847ج :عطاسلا بكوكلا حرش ؛54417 - 484 /١ج :عماللا ءايضلا ء”اله /١ج

 .(784) ةيآلا «سنوي ةروس (4)

 عمج 27١7 /"ج :عماوهلا عمه «87ص :بيبللا ينغم 2٠١ /١ج :بضتقملا :رظني ()

 :علاطلا ردبلا .150 ص :عماهلا ثيغلا «١/358517ج :عماسملا فينشت 2””ص :عماوجلا

 .١/71417ج :عطاسلا بكوكلا حرش « 5417 - 584 /١ج :عماللا ءايضلا ء”١/70ج

 )١59(. ةيآلا «تافاصلا ةروس (1)

 فينشت .7”ص :عماوجلا عمج 5١« 4 /"ج :عماوهلا عمه «١9ص :بيبللا ينغم :رظنب (0)

 : عماللا ءايضلا "0/1 :علاطلا ردبلا ١96. ص :عماهلا ثيغلا قال /١ج : عماسملا

 .١/75149ج :عطاسلا بكوكلا حرش بكوكلا حرش «547- ١485/1ج

 ص :بيبللا ينغم :رظني كلذ يف ةدازتسالل ءًاهجو رشع ينثا ماشه نب | مامإلا 1 دقو (8)

 حرش ,«4417 - ١/5844ج :عماللا ءايضلا .75/ 7١ /”ج :عماوهلا عمه .946

 7545-١/714ج :عطاسلا 1

 فينشت 7” ص :عماوجلا عمج :18/7١7”ج :عماوهلا عمه ,.6١٠ص :بيبللا ينغم :رظني

 ءايضلا الد /١ج :علاطلا ردبلا 21١917 ص :عماهلا ثيغلا ء١55/1ج : عماسملا

 .١/١795ج :عطاسلا بكوكلا حرش ,١/4494ج :عماللا

9) 



 ٍلوصألا ٍملِع ِدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصُولا ٌجاَهْنِم 0 00

 ديعَبلا ءادنل يتأتو ."”"04ُبيِرَص َنِإَمإظ :ىلاعت لاق دقو 0 2 0 بَ يأ

 نوكلو. ١. ”ةهومضمو "*: ةحضوتفم والا ِدِيَدِحَتَو 5 فب

 1 : ن0 اودع الق َتْيَصَص نيالا امي 0
 لوقو ُنوُكَو , 00 ييإ هوه هدو أ» ع ؛ماهفتْالل

 7 ريغ ُنوُكَو «ٌدْشَأ وه يذلا يأ "”0دَقَأ يأ ٍةَعيِي لك ني ىقينتل»

 )١( مقر ءاهيف ةلزنم ةنجلا لهأ ىندأ باب «ناميإلا باتك .هحيحص يف ملسم هجرخأ )189(,

 مقر «ةدجسلا ةروس نمو باب «هللا لوسر نع نآرقلا ريسفت باتك ؛هننس يف يذمرتلاو

 ) ».)196ةنجلا فصو باب «هحيحص يف نابح نبا و .(حيحص نسح ثيدح اذه» :لاقو
 مقر ءاهيف ةلزنم ةنجلا لهأ ىندأ فصو نع رابخألا ركذ ءاهلهأو )07475.

 .(185) ةيآلا «ةرقبلا ةروس (؟)

 (١/1191ج :عماسملا فينشت 2518/5ج :عماوهلا عمه «١٠ص :بيبللا ينغم :رظني ()

 حرش 00 :عماللا ءايضلا :١/7175ج :علاطلا ردبلا «191 ص :عماهلا ثيغلا

 .١/١76ج :عطاسلا بكوكلا

 .ةقباسلا عجارملا :رظني (4)

 .(ب /١ق) ةياهن (#)
 2لؤال ص :عماهلا ثيغلا 3و /1ج :عماسملا فينشت ١٠2/ص :بيبللا ينغم :رظني (0)

 :عطاسلا بكوكلا حرش «4940 489 /١ج :عماللا ءايضلا :.١/775ج :علاطلا ردبلا

 .501/1ج

 .(78) ةيآلا ءصصقلا ةروس (5)
 ؛19/ص :عماهلا ثيغلا ؛«٠59 /١ج :عماسملا فينشت «7١٠ص :بيبللا ينغم :رظني (0

 :عطاسلا بكوكلا حرش 589/١ 44١0« ج :عماللا ءايضلا ١/27315ج :علاطلاردبلا

 .١701/1جا

 )١785(. ةيآلا «ةبوتلا ةروس (48)

 197 ص :عماهلا ثيغلا ,١/٠15ج :عماسملا فينشت 0«7١٠ص :بيبللا ينغم :رظني (9)

 ا 'عطاسلا بكوكلا حرش :440 584/1 ١ج :عماللا ءايضلا .؟١/1/5ج :علاطلا ردبلا

 5 .701/1ج

 )١1١( ةيآلا ءميرم ةروس )59(. :

 )١١( :بيبللا ينغم :رظني ص!٠١ -  21١١:عطاسلا بكوكلا حرش :١/440ج :عماللا ءايضلا ج١/191” |



 تفَو يأ «قصتلا تعلط ذإ كنج :وحت «يفاملل منا هذإ :نساتلا
 ى )يسكن اليو رش ْذإ أاركأو# : دس اقر اني يمن + 'اهقولل

 َلمَج ذإ مُكيَِع هنأ همي ا هاج
2 

 . 9ءاسأ د اد 58 000 ا

 ًاَجاَف يأ نقار اذإف ثجرخ :وحن «ةأجافُملل ُنوُكَتو اذ ل

 4ك ا 2
 ةيآلا 4 هلل ع ءاج انزل :وحل ٠ «لّيقتسُملل ًافَْط َن نو ”هكورخ هقرقو

 مكس ياسا ٠ 5 0 ل )94(0١0( يسم
 أَر اًدإَو# :ىلاعت هلوق وحن ءيضاملل اهُئيجم ّلِقَيو ."'"””4َعّيَس» هباوج

 )١( :ةبوتلا] 4أاوْرَمك َنبِدلا ةَيَرْمَأ ذإ ُدَّنَأ رص ْدَقَم ُهوُرصَت اّلإ» :ىلاعت هلوق هنمو 1١[

 :بيبللا ينغم :رظني ص١ ١1١. 2:عطاسلا بكوكلا حرش ج١/701.

 .(85) ةيآلا «,فارعألا ةروس (0)

 )5١(. ةيآلا «ةدئاملا ةروس (9)

 عمج 111١-2115 /7ج :عماوهلا عمه 21١7 -١١١,ص :بيبللا ينغم :مَّدقت امل رظني (8)

 :علاطلا ردبلا 2ا1وا/ ص : عماهلا ثيغلا ته / ١ج :عماسملا فينشت ا ص : عماوجلا

 .707 706١ /١ج :عطاسلا بكوكلا حرش «497 - ١/441ج :عماللا ءايضلا ,«77//١ج

 فيئشت 77 ص : عماوجلا عمج الكراج :عماوهلا عمه ء١7١١؟ص :بيبللا ينغم :رظني )0(

 : عماللا ء ءايضلا اال /١ج :علاطلا ردبلا «ا9١ا/ص 0 ثيغلا 00 عماسملا

 :فرخزلا] «(© َنكرتْسُم ِناَدَعْلا يف دكت َرْثَمَلَط ذإ َمْرلأ ْمُكَعَفََي نلوإ» :ىلاعت هلوق هنمو )١(
 ينغم :رظني .اينُّدلا يف مكولُظ لجأل ؛باذَعلا يف مُكُكارتشا ٌمويلا مُكَعفنَي لو يأ 9
 .١/7917ج :عطاسلا بكوكلا حرش .7١١”ص :بيبللا

 .701 /١ج :عطاسلا بكوكلا حرش «١/445ج : عماللا

 8 هنآ: وصلا ةروست 00
 .(6) ةيآلا ءرصنلا ةروس (4
 . 176 /7؟ج :عماوهلا عمه :رظني (10) |

20 



 ٍلوصالا ملِع ٍدِصاَعَم ىلإ ٍلوصولا ٌجاَهَنِم عا: ماآلا دصاقَم ىلإ ١ 0 09 وو ريبإ- عر ا

 00 راق نايقتلا َّنأل 0 5 0 0 0 7

 :ةقيقحلا ُلاثِم «ًازاجمو ًةقيقح قاصلإلل ُنوُكَتو .ةدَحوُملا ُءاَبلا :نماّنلا
 يرورُم ٌتّفصلُأ يأ «ٍديزب ٌتْرِرَم :زاجملا لاقمو وهب قبولا يأ اد هب ُنالُق

 يأ "74من ُهَنأ بَعد :وحن «ةزمَهلاك ةّيدعتلل ُنوُكَتو .«"”هنم ِبْرقَي ٍناكمب
 08 ةييسللا نوحو راك نقلا و لف ناعم الل 2 نو 0 ل

 506 هوب

 لوس ا دم : :وحن .ةبحاصملل ُنَوكتَو الا ”يدوبَدي ان ةلخأ الكف

 )١( ةيآلا «ةعمجلا ةروس )١١(.

 ل يو 0 0 9١١2ص :بيبللا ينغم : 0 )0

 اا ؛ مطانملا بكوكلا

 )١(. ةيآلا «ليللا ةروس (9)
 0301 /1ج : 0 فينئشت 0 0 21١7١١ ص :بيبللا 0 0 2

 فيئشت :411/6ج :عماوهلا عمه م 1ص 0 ينعم 76 /1ج بضتقملا ارت )2(

 :عماللا ءايضلا كال /١ج :علاطلا ردبلا 948١2ص : عماهلا ثيغلا 3و : عماسملا

 )/١(. ةيآلا «ةرقبلا ةروس (5)

 حرش (445/1ج :عماللا ءايضلا 27ا/١1/1ج :علاطلا ردبلا ١١25ص :عماهلا ثيغلا

 1210ج عطاسلا بكرعلا

 . ؛بيبللا ينغم :رظني .هالعأ روكذملا ٍلاثملا يف امك ءلْعِفلا ةلآ ىلع ةَلِخاَدلا يهو (4)

 .١/7057ج :عماسملا فينشت 9١١2ص

 . اهينشت قا :عماوهلا عمه ١21؟ةص :بيبللا ينغم ١/274ج بضتقملا :رظني 0

 عماللا ءايضلا «3179/1ج :علاطلا ردبلا «7١7”ص :عماهلا ثيغلا 2101 /1ج :عماسملا

 .؟١/9057ج :عطاسلا بكوكلا حرش ١2455/1ج

 )١١( ةيآلا «ءتوبكنعلا ةروس )5٠(. ّْ

 )١١( :عماسملا فيئشت +7//417ج : عمارهلا عمه 2174 ص :بيبللا ينغم :رظني ج١/191,



 0 َء

 8 5 ِهيقَه لك اهيناعم ٍةفرعَم ىلإ جاتحَي يتّلا ٍءامسألاو ٍفورُحلا ّتَحِبَم
2 
 هلل ُْكَرَض دَقَلَو» : وحن «ةّيناكملا ةيفْرطلل ُنوُكَتو .""”هل ًابحاصم يأ ؟”4ّقَحْلآِ 3

 زكا ةلذنلل نوت وي ميج سب هرب ]1و يي

 ةزّواجُملل ُنوُكَتو .2"اهّلدَب يأ ءاينّدلا اهب يل َّنأ ينسي ام ةملك يل لاق نال

 :وحن «ءالعتسالل ُنوُكَتو ."”هنع يأ "” ملا متل ُنَّمَتَم مُوَبو8 : وحن ءنَعَك

 :وحن همسقلل نونو ."”'هيلع يأ "”4راطوب تأت نإ نع بككللا لف نيو
 م ©70اذك َكلَعْفَأَل هللاب

 حرش 497«١/2ج :عماللا ءايضلا «١/774ج :علاطلا ردبلا .5١5ص :عماهلا ثيغلا

 .١/707ج :عطاسلا بكوكلا

 )١( ةيآلا ءءاسنلا ةروس )١9(.

 ١/2505ج :عماسملا فينشت «418/7ج :عماوهلا عمه ,.0٠4١ص :بيبللا ينغم :رظني (1)

 حرش «١/497ج :عماللا ءايضلا ,9/,١/77ج :علاطلا ردبلا .7١7ص :عماهلا ثيغلا

 .١/708ج :عطاسلا بكوكلا

 )١77(. ةيآلا «نارمع لآ ةروس (0)

 .("85) ةيآلا ءرمقلا ةروس (8)

 ١/2197ج :عماسملا فينشت «418/7ج :عماوهلا عمه «١5١ص :بيبللا ينغم :رظني (0)

 .497/1ج :عماللا ءايضلا 774 /١ج :علاطلا ردبلا .507”ص :عماهلا ثيغلا

 2101 /١ج :عماسملا فينشت «418/1؟ج :عماوهلا عمه «١4١ص :بيبللا ينغم :رظني (1)

 حرش ١2435/1ج :عماللا ءايضلا ١231/9/1ج :علاطلا ردبلا .7١75”ص :عماهلا ثيغلا

 .١/708ج :عطاسلا بكوكلا

 .(76) ةيآلا ,ناقرفلا ةروس (0)

 27691//١ج :عماسملا فينشت 47١« /؟ج :عماوهلا عمه «١15١ص :بيبللا ينغم :رظني (8)

 حرش ؛«١/495ج :عماللا ءايضلا ,.١/٠78ج :علاطلا ردبلا «07١35”ص :عماهلا ثيغلا

 .١/798ج :عطاسلا بكوكلا

 .(7/0) ةيآلا «نارمع لآ ةروس_ (1)
 ١/2508ج :عماسملا فينشت 47١« /7ج :عماوهلا عمه «7547ص :بيبللا ينغم :رظني(١1)

 حرش «١/495ج :عماللا ءايضلا 58٠١« /١ج :علاطلا ردبلا .5١35ص :عماهلا ثيغلا

 .١/768ج :عطاسلا بكوكلا

 - 2307”ص :عماهلا ثيغلا :«١/158ج :عماسملا فينشت 747” ص :بيبللا ينغم طي(



 ٍلوُصآلا ملح ٍدِصاَعَم ىلإ ٍلوّصَولا ٌجاَهْنِم ق١ 7 389 ريا ل و 4

 ؛ديكوتلل نوكتو ل يأ "7 نَسَحل دقو :وحن «ىلإك ةياغلل نوح

 :لصألاو وخلا مني ِكيلِإ ىّرُهَو» وأ ."”4اديِهَّس هَل يك :وحن
 .كلذ ريغل نوكتو 3 ”عذج يّرهو هللا ىفك م 1 ١ (002 2 و 0

 لب أدير ٌترضاو ةورعع لب ذي َءاَج وحن «فظعلل َنَوُكَتَو ل : ٌعِساَنلا

 ُنوُكَتو .يفوظعَملا ىلإ هنَع ٌتوكسُم هّنأَك ٌُريصيُف هيلَع فوطعَملا ُمكُح لَقنُي ءاَرْمَع

 اهنوك ٌلاثم .رختآ ىلإ ضرغ نم لاقتنالل وأ هْيِلَو اَمِل '"لاطبإلل :اًمإ باّرضإلل
 َّقَحلاب يِئاَجلاَف ."”هّقحلآب مهَءآَج لب ةَّنِح وي َنلوُعي أ :ىلاعت ُهلوق ٍلاطبإلل
 اَبدلَو ًاهَعَسْو الإ اًسْنق ُكَلِكَت الو : ىلاعت ُهّلوق ٍلاقتنالل اهنوك ُلاثمو .هب َنونُج ال
 , 7”! ني َوَرتَغ يف ملم لب © ولي ال ردو يلي نلت بنك

 ٌليخَب هنأ 7 لاملا ررقك نلف وت ليغ تعم ةوكتو' : دن :نيكاعلا 7 كهل 3 7 5 0 2 35 0 1

 /١ج :عطاسلا بكوكلا حرش ««١/495ج :عماللا ءايضلا «١/٠58ج :علاطلا ردبلا -

 .76ا/

 )١( ةيآلا ء«فسوي ةروس )١1١١(.

 ,د1/1ج : عماسملا فينشت ق1/ج : عماوهلا عمه 27 *7”ص :بيبللا ينغم :رظني (9)

 حرش «١/495ج :عماللا ءايضلا «١/71/8ج :علاطلا ردبلا .١5”ص :عماهلا ثيغلا

 .١/708ج :عطاسلا بكوكلا

 .(57) ةيآلا ءدعرلا ةروس (*)

 .(16) ةيآلا ءميرم ةروس (54)

 (١/158ج : عماسملا فينشت «7/١57ج :عماوهلا عمه ؛«755ص :بيبللا ينغم :رظني (0)

 حرش 495«١/2ج :عماللا ءايضلا ,«١/٠78ج :علاطلا ردبلا «07١7”ص :عماهلا ثيغلا

 .١/708ج :عطاسلا بكوكلا

 )١( ةياهن )ق١54/[(.

 )7١(. ةيآلا ءنونمؤملا ةروس (0

 .(57 - 5؟) ةيآلا «نونمؤملا ةروس (6)

 لوصأ 2317 11١ /9ج :عماوهلا عمه 197 - ١9١ص :بيبللا ينغم :مّدقَت امل رظني (9)
 2169 -4١5ص :عماهلا ثيغلا 2389/١ ج :عماسملا فينشت 7٠١ /١ج :يسخرسلا

 حج :عطاسلا بكوكلا حرش «597/1ج :عماللا ءايضلا ء١181- 78٠ /١ج :علاطلا ردبلا

 .3ه؟_؟ه8/



 2 3 ًَء و

 ف 0 ِهيقف لك اهيناعم ٍةفرعُم ىلإ ٌجاتحَي يتلا ٍءامسألاو ٍفورخلا ْتَحِبَم

 هج مو

 مُه َنيِذلَلا يأ. يرق ني نأ َدْيَب داّضلاب قطن نَم حصفأ اَنأ» :ثيدح هيلَعو

 ءبرَعلا ٍريغ ىلع اهِرْسُعَل ؛ركذلاب اهّصَحو ءمهُحَصفأ اَنأو ءاهب قطن نم ٌحصفأ
 . ””ًاضيأ لجأ ىنعمب َدْيَب نوكتو .©"”بَرَعلا ٌحصفأ انأ :ىنعّملاو

 ريفا طر 7 3ك ل لا توا 8
 نوكتو .حيحّصلا ىلع ةلهملل نوكتو .يفطَع ٌفرح مث :رشع يداحلا

 ا هروبه هو 5-8 3
 ا ءيجم نع وِرْمَع ٌءيِجُم ىخارت اذإ وُرْمَع مث ٌديز ًءاج لو «بيترتلل

 َظَم بح هه ٌملَسه :وحت «ًابلاَغ ِةياَعلا ءاهتنال ُنوُكَتو .ىَّتَح :رّشَع يناّنلا
 ءاهّلُجدتِل يأ َّنَجلا لخدت ىَّنح ْمِلْسَأ :وحن «ٍليِلعَتلل ُنوُكَتو .””4© رتل
 . "7ك يعل نوكتر

 اوك نا ُدَوي امير : ريثكُتلا ُلاثِم .ليلقّتللو ريثكتلل ِّبُر :رشع ثلأّلا

 :رظني .دانسإ هل فّرعُي الو بيرغلا ٌباحصأ هدّروأو هل لصأ ال نكل «ٌحيحص هانعم )١(

 ةعوضوملا رابخألا يف ةعوفرملا رارسألا «157ص :يواخسلا ظفاحلل ةنسحلا دصاقملا

 777 /١ج :ينولجعلا مامإلل ءافخلا فشك :«1١١-6١١ص :يراقلا يلع الم مامإلل

 .777ص :يناكوشلل ةعوضوملا ثيداحألا يف ةعومجملا دئاوفلا

 /١ج :عماسملا فينشت .71ا/  ؟515/7ج :عماوهلا عمه ء.15050١ ص :بيبللا ينغم :رظني (؟)

 /١ج :عماللا ءايضلا «١/١58ج :علاطلا ردبلا 7١ 7١8, 4ص :عماهلا ثيغلا ©؛١

 702١. -١/109ج : عطاسلا بكوكلا حرش 2504 6

 2551 /١ج :عماسملا فينشت «71/ا//؟ج :عماوهلا عمه ١155« ص :بيبللا ينغم :رظني (

 60 /1ج :عماللا ءايضلا 3كم /1ج :علاطلا ردبلا ٠١ . 35١8١6, 5ص :عماهلا ثيغلا

 175١ 751١. /١ج :عطاسلا بكوكلا حرش 7

 :عماوهلا عمه 215١ - 08١ص :بيبللا ينغم «5٠5ص :يرشخمزلل لّصفملا :رظني )4(

 :عماسملا فينشت :؛١709/1ج :يسخرسلا لوصأ «١/40ج :ةلدألا عطاوق «.146/7ج

 ءايضلا «587 /١ج :علاطلا ردبلا 75١5. - 5١٠7ص :عماهلا ثيغلا ء571/1-7557ج

 .1459-١/7556ج :عطاسلا بكوكلا حرش ,505- 504 /١ج :عماللا

 .(8) ةيآلا ءردقلا ةروس (9)
 «419- 477 /7ج عماوهلا عمه «177ص :بيبللا ينغم :.4054ص :لّصفملا :رظني (1]

 - 7587 /١ج :علاطلا ردبلا «554 - 777 /١ج :عماسملا فينشت «١/47ج :ةلدألا عطاوق ٍِ

 .777- 501 /١1ج :عطاسلا بكوكلا حرش 2617 - 0501//١ج :عماللا ءايضلا هيي



 ٍنوُصأْلا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُؤلا ٌجاَْنِ ه8

 مهّلاَح اونّياَع اذإ ةمايقلا موي كلذ يّنمَت مهنم ٌرُثكي ِهّنإف "”4© َيِيِلَسم أوناَك َو

 : هلق ليلقّتلا ٌلاثمو .نيمِلسُملا َلاَحو

 ةاوسبأ ":ةلك غيل هلو يذو» تأ ل سلو ةوتوسم ثزاالا
 . ””هالّسلا امهيلع َمدآو ىسيع ٌدارأ

 نِم ٌتودَع :وحن قرف م اهقا زلم ىلع نوكتو ولف :رْشَع عبارلا

 نم ل :وحن هَأَّسِح ءالعتسالل ًافْرَح ةرثكب ُنوُكَدو .هِقوف نِم يأ حطّسلا ىلع
 ةَبعاصُملل ُنوُكَتو .«*0نينَب لع ْمُهَصْب انّ :وحن ئنعمو 2174© نك اهي
 .نعَك ةزّواجُملل َنوُكَدو .هّبح عم يأ "14 .ِهيْح لع مما طي : وحن «عَمك
 ام للع َهَللا اوربكَْر## : وحن ليلعتلل ةوكتو .هتعاىأ هيلع يفر وكت

 لع بلا َلَعَدَوط :وحن «يِفَك «ةيفرطلل ُنوُكَو .مكاّيإ هتيادهل يأ "7ْمْكَسَدَم
 ثيدح وحن «ةدايّرلل ُنوُكَتو .مهِتّلْفَع ٍتقَو يف يأ "4اَهِلْمَأ ْنَي ْوَلْفَغ نع
 0 (""(ِنيِمَي ىلع ُفِلحَأ ال) :نيحيحّصلا

 .(؟) ةيآلا ءرجحلا ةروس )١(

 مُث كلاّدلا نوكسو ماللا رسكب هُلصأو ءاهّمَض وأ لاّدلا حتفو «ماللا نوكسب هَدْلَي' :هلوق (؟)
 ٌمّضلاب وأ ًافيفخت حتفلاب نينكاس ءاقتلال لاَّدلا ُتكّرحَف نانكاس ىقتلاف ماللا نوكسب فق
 .444ص :لصفملا 1١5. /5ج :هيوبيس مامإلل باتكلا :رظني .ءاهلل ًاعابتإ

 فينشت 2477 4759/7ج :عماوهلا عمه ١/4 - 214١ ص :بيبللا ينغم :مّدقت امل رظني ()

 -١/017ج :عماللا ءايضلا ,585 - 787 /١ج :علاطلا ردبلا :.١/157ج :عماسملا

 .777 3771 /1ج :عطاسلا بكوكلا حرش «01

 .(55) ةيآلا «نمحرلا ةروس (5)

 .(5”5) ةيآلا ءءارسإلا ةروس (0)

 .(4) ةيآلا ءناسنإلا ةروس (5)

 .(186) ةيآلا «ةرقبلا ةروس (0

 )١0(. ةيآلا ءصصقلا ةروس (8)

 > 8 لب نأ يهب الط :ىلاعت هللا لوق روذنلاو ناميألا باتك «هحيحص يف يراخبلا (9)
 انيمي فلح نم بدن باب «ناميألا باتك ءهحيحص يف ملسمو (5787) مقر :« يتب
 .(1569) مقر «هنيمي نع رفكيو ءريخ وه يذلا يتأي نأ اهنم ًاريخ اهريغ ىأرف
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 د رقع ِهيَمَم لك اهيناعم ةفرعَم ىلإ ٌجاتحَي يتّلا ٍءامسألاو ٍضورُكلا ٌتَحِبَم
 . "”كلذ ريغل نوكتو 00 يأ

 .يركذلا بيترٌتللو يونعملا بيترتلل ٌُنوُكَتو .ةفطاتلا ُءاَقلا :رشع سماخلا
 .ٍديز مايق ورمع مايق بَّقَع اذا وّرمعف ٌديز ماق :وحن ّيونعملا بيترّثلل اهلاثمق

 (غ © ]كب َنهَتَج © عب َنهَلَمَل آإإط :يركّذلا بيتركلل اهنانيو
 اهُمَّرْلَيو «ةّيبِبّسلل ْنوُكَتو .هبّسَحِب ءيش لك يف بيقعتلل ُنوُكَتو . *”"”

 ءطرّشلا نع ىَحاَرَتَت دقق «باوجلل ٍةطباَّرلا نَع ٍةفطاَعلاب اَنْزَرتحاو .'*”””ٌنيم

 د طر لا وع فاعلا كس قر َقّنَجلا لُحدَي وهف نالُق ْمِلِسُي ْنِإ :وحن

 2052 - 6 1 : كرا 5 حد : 4 .٠
 ٌمسأوو# :وحن ؛ٌينامّزلاو ٌيناكملا نيفرظلل نوكتو .يف :رشع سداسلا

 ةَبحاصُملل ُنوُكَتو . ©74«ْنوُدنَت راي هي هنأ اوُرُكناَو» "”«ٌقجستلا ىف َنوُدِككَع
 :كَدَمْلا» :وحت «ليلعُتلل ُنوُكَنو .مهَعَم يأ "”4ِرَمُأ  الْْدآ َلاَثظ :وحّن ءعَمك

 )١( :بيبللا ينغم :ىلع يناعم نم ِمَّدقَت امل رظني ص١74 - 479/1 214١؟ج :عماوهلا عمه -

  7:عماللا ءايضلا «١/784ج :علاطلا ردبلا «578 - ١777/1ج : عماسملا فينشت

 ج 2.15 514 /1١:عطاسلا بكوكلا حرش ج١/ 554 7280.

 .(”ا/ _ "ه) ةيآلا «ةعقاولا ةروس (؟)

 .(ب /4١ق) ةياهن (*)

 .(0) ةيآلا ءصصقلا ةروس (0)

 2197 /9ج :عماوهلا عمه -1١6« ١7ص :بيبللا ينغم :ءافلا يناعم نم ِمَّدقَّت امل رظني (؛)

 :عماللا ءايضلا 7585-786«2 /١ج :علاطلا ردبلا 277١ - 5319 /١ج :عماسملا فينشت

 .77294- 558/1ج :عطاسلا بكوكلا حرش ,517/1-018ج
 )١14(. ةيآلا «ةدئاملا ةروس (#)

 /١ج :عطاسلا بكوكلا حرش «١/7877ج :علاطلا ردبلا «7١7ص :بيبللا ينغم :رظني
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 )/1١41(. ةيآلا «ةرقبلا ةروس

 )7١7(. ةيآلا «ةرقبلا ةروس

 .(4*7) ةيآلا «فارعألا ةروس



 ُنوُكَنو .مُكِيَضافِ لجأل هنأ رهاظلا يأ 74ه ُباَدَع هيف ْرْثَضقأ آم يف
 ءديكوّتلل ُنوُكَتو .اًهيَلَع يأ "”«ٍلْمَدلا ٍعُدُج يف ُمَتْليمَلَوط :وحت ءءالعتسالل

 :وحن والا ىتقمي وحلو . اهوبكرا ا 0 أوبُكِرَأ لوط :وحن
 000 يأ 4ع كوردي 0 سلا اود مُكيْشنأ ني ا 1و

 004 عهسوفأ ىف ميدي اودرف# هر ا .لْعجلا 0
 . كلذ ٍريغِل نوكتو ءِظيَّعلا ةَّدِش نم اهيلع اوُضْعَيِل ؛ اه

 ةَرَمْضُم ْنأب اهّدعَب ٌعِراضُملا بَّصَنُيَف ليلعّتلل ُنوُكَتو .يك :رشع عباّسلا

 اهيلع لخدت ْنأب ةيردصملا ْنأ تعم نوُكَتو .نأل يأ كَرظنأ يك ُثئج :وحن
 2 نأل يأ ١ ينّمِركت يكل تئج وحن «ماللا

 .لُك :رشع نماّثلا

 ءاوؤاج ٍديبعلا لك : ل .عومجتلا ١ فّرعُملا ٍدارفأ ِقارغِتْسال مسا يهوا
 نمسا قا لإ ٍضْرأْلاو ٍتَومَّسلا ىف نم لك نإ» :هنمو ءَفِرَص مهارّدلا لكو

 03 © ارق وكول م دن هُو 0

 )١( ةيآلا ءرونلا ةروس )١5(.

 .(ال١) ةيآلا ءهط ةروس (؟)

 )5١(. ةيآلا ءدوه ةروس (*)

 )١١(. ةيآلا ءىروشلا ةروس (5)

 .(9) ةيآلا «ميهاربإ ةروس (5)

 ؛110 777” ص :بيبللا ينغم ؛١/١78ج :لصفملا :يف يفل ةمّدقتملا يناعملا رظنت (5)
 :عماسملا فينشت 7176 777 /١ج :يسخرسلا لوصأ :457 - 555 /١ج :عماوهلا عمه

 ش حرش 2018657٠ /١1ج :عماللا ءايضلا «١/585ج :علاطلا ردبلا ءالالال 771/1 ج

 77١. 759 /١ج :عطاسلا بكوكلا

 عمارهلا عمه ,7575 -١7411ص :بيبللا ينغم «440 /١ج :لصفملا :يف مدقت ام رظني (0)

 .٠ /١ج :عماللا ءايضلا 2781 /١ج :علاطلا ردبلا 777 /١ج :عماسملا فينشت «401/7ج
 .١/١77ج :عطاسلا بكوكلا حرش ,577--75

 .(97) ةيآلا ءميرم ةروس (8)

 .(946) ةيآلا «ميرم ةروس (9)

 7101ج : تاصلا كييشت (98//888 ج4 عئاوملا خلع 808 نه# كيلا يتحم نرطني 000
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 5 ٍلوُصألا ملع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصُولا ٌجاَهْنِم



 نوكدو ورق اكلل زاثلا هؤحت قاقسجتالل نوُكتو قناة لجأل يأ "”«نيبن

 امو توعسلا ب ام يطحن «كلملل نوكتو « نيقتملل نجلا !؟ وكت «ضصاصخخالا
 اَوُدَع رمل نول توعوي لاء :ُهَطَقَلاَمط : وحن «ةبقاعلل ُنوُكَتو ."”«ْضرَأْلا ىف

 «يفّئلا ٍديكوتِل ُنوُكَتو . يّئِبَّتلا يه ْذإ هّنَلِع ال مهطاقتتلا ٌةبقاَع اذه 6

 نم :وحن .ديكأتلل نوُكلو . 17 َتنَأَو مِهبَِذَعيِل 2 سراكض امو :قحيت

 ُهَئْفَسل :وحن «ىلإ ىنعمب ُنوُكَنو .ام ٌلاَكَف لصألاو : ديري امي ُلاَمَم َكََ

 00 يادجس نادل نويل : وحن ,ىلع ىنعمب ُنوُكَتو .هيّلِإ يأ .*”5”هيتَي ل
 ع و رع دع مما 21 كم اس سلم وس سس 5 4 9 و شم 7
 ْيَأ *”ِةَسيقْل روبل طسقلا نيزاوملا عضوا : وحب «يف ىنعمب نوكتو .اهيلع ْيأ

 4 شيد هش ع ع(ه)ري هي رع دسم دك 2 4
 نوكتو .هدعب يأ # سمَّسلا كولدل ةؤلصلا وَقأو» : وحن ءدعب ىنعمب نوكتو .هيف

0 

 ٍدوُجوِل ؛هباوج عانتما :ةّيمُسالا ٍةلمجلا يف ُهانعم ٌفرَح اَلوَل :نورشهلا

 :عطاسلا بكوكلا حرش :١/077ج :عماللا ءايضلا «١/187ج :علاطلا ردبلا «5ا5

 .7 ل1 /1ج

 )١( ةيآلا «لمنلا ةروس )54(.

 .(786) ةيآلا «ةرقبلا ةروس (؟)

 .(8) ةيآلا ءصصقلا ةروس (

 . (3”7") ةيآلا «لافنألا ةروس (4)

 .(١١ا/) ةيآلا ءدوه ةروس (9)

 (هال) ةيآلا «فارعألا ةروس (1)

 .(أ/6١ق) ةياهن (#)
 )/1١1(. ةيآلا ءءارسإلا ةروس (0

 .(417) ةيآلا «ءايبنألا ةروس (4) :
 .008) ةيآلا ءءارسإلا ةروس (4) |

 :عماوهلا عمه 2784 - 78ص :بيبللا ينغم :يف ماّلِل اهريغو ةمّدقتملا يناعملا لك رظنت 1١(
 23848 781 /١ج :علاطلا ردبلا ءاالال 77/5 /١ج :عماسملا فينشت 4407 - عغ١6/؟ج

 .715 - 7177 /١ج :عطاسلا بكوكلا حرش 5758 075 /١ج :عماللا ءايضلا



 لوألا ٍملِع ِدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصَولا ٌجاَهْنِم هاد

 عم

 لديزف ءِديَز ٍدوجول ٌةّناهإلا تّنتما «كّتْنهأل ُةوجوُم يأ ٌديَر الو وجت ههطرش

 ' .ضيضحتتلا : ةّيعراضملا ىف هانعّمو . مول ربَحلا قوذحم ادت وو ءظرّشلا

 ىف هانعمو ب 7 اورفغتسا يأ يعل لول + وخل «ثينحلا ٌبلللا يأ

 0 حب 00 ها 7 :وحن حبونا : ةّيضاملا

 00 هر يمقن يرق ل ول 2520

 يف ُدّرلا دارملاو .'”(قّرخُم ٍفْلِظِب ولو َلئاَّسلا اوُدُر» :وحن «ليلقّتلل ُدِرَثو

 فلا: ىلإ ةّلِقلا يف غلب ولو «ليلق وأ ريثك نم رَّسيتامب اوقّدصت يأ .ءاطعإلا

 لا قّرخملاب دارملاو مَدَعلا دع هنا «ًالثم

 )١( ةيآلا «ءلمنلا ةروس )55(.

 )١7(. ةيآلا ءرونلا ةروس (؟)

 :(404- 408/1ج :عماوهلا عمه 2755 - ”09ص :بيبللا ينغم :يف مدقت امل رظني (9

 ١/018ج :عماللا ءايضلا «١/5894ج :علاطلا ردبلا .١/778ج :عماسملا فينشت

 .7176 71/4 /١ج :عطاسلا بكوكلا حرش «هال*

 ((1145) مقر «نيكاسملا يف ءاج ام باب «يبنلا ةفص باتك ءأطوملا يف كلام هجرخأ (54)

 ؛(15199) مقر ءهنع ىلاعت هللا يضر هتدج نع داجب نب | ثيدح «هدنسم يف دمحأو

 نابح نباو «(7757) مقر «ءيشب ولو لئاسلا در «ةاكزلا باتك ؛ىربكلا هننس يف يئاسنلاو

 ءيش يأب هلأس اذإ لئاسلا دري ال نأب ءرملل رمألا ركذ ءعوطتلا ةقدص باب ءهحيحص يف

 نب ديز تنب ةيراصنألا ءاوح ثيدح «ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو ,07775) مقر ءهرضح

 .(004) مقر «ءاروعز نب زرك نب نكسلا
 . ارظني .سرفلل رفاحلاك منغلاو رقبلل وهو ءافلابو ماللا ناكسإو ةمجعملا ءاظلا رسكب :ٍفْلِظ (5)

  مامإللريغصلا عماجلا حرشب ريسيتلا 070١ و 798/54ج :ربلا دبع نبا مامإلل ديهمتلا
 . :أطوملا ىلع يناقرزلا يقابلا دبع دمحم خيشلا حرش :74 /؟ج :يوانملا فوؤرلا دبع
 3 ."5/4ج

 .ةقباسلا جاوا :رظني (6)

 0 : عماوهلا عمه ءالها# 7617و 77ص :بيبللا ينغم :يف مّدقَت ام رظني (0) 6
 ج :عماللا ءايضلا 2195و 79١ /١ج :علاطلا ردبلا ,١/7174ج :عماسملا فينشت

 .519و 7/0 /١ج :عطاسلا بكوكلا حرش 4040و



 مع

 حا
 كاملا : . مكِلَذَك

 نأ» : :وحل «عراضملل ٍلابقتساو ٍبْضَنو فن فرح ْنَل :نورشعلاو يناثلا

 اوُلارَت ْنَل :ةعاشلا لاق 5" ص ًاقافو ءاعّدلل دِرّتو .؟"*

 هلأ َدْنِع . ءاَتو دعي فدع ام :وحَن «ةَلوُصوَم ُدِرَتو . ام :نورشجلاو ثلاثا

 ِرَثو .مُكياَ اَم يأ 00م اقع : :وحن ةايفتسا ُدرَتو ٠ . يذلا يأ أ 4 د

 أرقتاذز» :وحن «ةّيردصَم ُدِرَتو رطب : وحن ٌةّيطرش

 ام هنأ

 ا

 ٌلصألاو يآ تنل هلأ نم 00 ةمحر 7 اَمِِه» : :وحن ةدكاز ُدِرَّتو 0 جم 500

٠ 
 ء "كلذ رغل درك «ةمحرف

(0) 

(0 

 هيف

(0 

(0) 

00] 

00 3 

 .(41) ةيآلا ءهط ةروس

 يمرضحلا يوحنلا ءروفصع نب نسحلا وبأ «يلع نب دمحم نب نمؤم نب يلع :وه
 ٍجاّبَنلا نع ذخأ ء(هدالا/) ةنس دلو سلدنألاب هنامز يف ةيبرعلا ءاول لماح «يليبشألا

 ربصأ ناكو ةبلطلا هيلع لبقأو سلدنألاب لاجو دالب ةدعب ةدم لاغتشالل ردصتو «َنيبولَّتلاو
 تارذش :رظني .(ه139) ةنس يف هلك يفوت «كلذ نم ّلَمَي ال ةعلاطملا ىلع سانلا
 77/0 :بهذلا

 :تيبلا ٌلامَك

 لانبتعملا وتتسم ادضلاتع عنتكت ثلاز ال ٌمئمكلذك اولازتْئل

 .7//7517؟ج :عماوهلا عمه ء”ا/ل4ص :بيبللا ينغم :رظني

 7505 /؟ج :عماوهلا عمه 77/4 - “ص :بيبللا ينغم :يف نّلِل نامّدقتملا ناينعملا رظني

 ءايضلا ء,5855- 510 /1ج :علاطلا ردبلا ء7586 187 /1ج عماسملا فينشت اإل

 ([08 :عطاسلا بكوكلا حرش 546 04 /١ج :عماللا

 .(95) ةيآلا «لمنلا ةروس

 .(0ا/) ةيآلا ءرجحلا ةروس

 )/١91(. ةيآلا «ةرقبلا ةروس

 )١5(. ةيآلا «نياغتلا ةروس

 .(189) ةيآلا «نارمع لآ ةروس

 ,ما0الاو مةلوو عيال هنو ف: نع :بييللا يتم :نقاامل ةندقتملا يناعملا لك ظنت(
 :عماللا ءايضلا ء7917- ١/595ج :علاطلا ردبلا ,787 - 586 /١ج :عماسملا فينشت

 .7181 378٠ /١ج :عطاسلا بكوكلا حرش ,544 40 /١ج



 ٍلوُصَألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصُؤلا ٌجاَهنِم هنا

 ني نإ :وحَت «ةّياَعلا ءاَدِتبال دوو .ميملا رّشكي ءنِم :نوٌرشعلاو عباّرلا

 ُنوُكَتو .هضعَب يأ "”45ي اتم ٌّقَحظ :وحن «ضيعنتلل ُنوُكَدو ."”4نِ
 ين معيَسأ لمَ :وحت «ليلعّتلل نوُكَتو .©0يآ نم ْحَسنَت امه :وحُت ٠ نيييّيلل

 نإ :وحت ءيف ىنعمب ُنوُكَتو .اهلجأل يأ ؟” يَوْم َرَدَح ٍقِوْوَصلأ َّنِم مهند
 نأ :وحن «َدَنِع ىنعمب نوكتو .هيف ْيَأ 2000 يلا رو وب ني َهِوَلَّصلِل كو

 :للع عسب نوكتو» دنع ئأ "464١و 2 قتلو "17 يلون تقنع وت
 :وحُن - ٍةلَمهُملاِب - لْصَفلل ُنوُكَتو .موّقلا ىلَع يأ "رتل نب ُهَيَرَصَِو» : وحن
 6 ”َكلَّذ ٍريغِل ُنوُكَتو ب 6 نه يعمل 1 34 هاو

> "0 
0 34 

 |ءوَس أمه ُلَمْعَي نم# : وشن طرق نوكت و ميملا حْنَمِب ءنَم :نورشعلاو سماخلا

 م ه اََثَعَب نم# : وحن «ةّيماهفتسا ْنوُكَتو ."0«.هب رج و و

 )١( ةيآلا «لمنلا ةروس )75(.

 ةيآلا «ءنارمع لآ ةروس (؟) )47(.

 )*( ةيآلا «ةرقبلا ةروس )1١5(.

 )4( ةيآلا «قرقبلا ةروس )١9(.

 )0( ةيآلا : ةخمتجلا ةروس )6(,
 )5( ةياهن )ق١6/ب(.

 )0( ةيآلا ءنارمع لآ ةروس )٠١(.

 ) )8.(الا/) ةيآلا ءءايبنألا ةروس

 )9( ةيآلا «ةرقبلا ةروس )751١(. 1

 )11 )1١ج :عماوهلا عمه 470 - 9١ص :بيبللا ينغم :يف نممل ةمّدقتملا يناعملا لك رظنت
  »556اسملا فينشت ء١/777ج :يسخرسلا لوصأ ١/١5ج :ةلدألا عطاوق .

 ج 291 - 1817/1١:عماللا ءايضلا 27917 -١/1797ج :علاطلا ردبلا ج549/1١ 091
 :عطاسلا بكوكلا حرش ج١/ 7587 - 787

 )١١( ةيآلا ءءاسنلا ةروس )١77(.

 )١5( ةيآلا ءسي ةروس )07(.



 للا ل 0 خطا كير
 هس مريوم د2

 . "”َكلَّذ ريغل ٌنوُحَتو .“ : 7١ه ٍضرَْلاَو ِبومَّسلا ىف نم ٌدِجَسِي هللَو» :وحت + ةلؤضرم

 له باوَج يف ُلاقُي اَمُك ءقيدصَّتلا ٍبلطِل ْنوُكَتو .ْلَه :نورشعلاو سداّسلا

 ."” ال وأ معن :- ًالثم - ؟ٌديز ما

 نيب عْمَجلا قّلطُمِل ُنوُكَتو :ةقلففلا فورُح نم واَولا :نورشعلاو عباّسلا

 .هّلِبَق وأ هّدعَب وأ هعّم َءاَج اذإ ءوٌرمَعو ٌدِيَّر َءاَج :وحَت مكحُحلا يف نيّقوطعَملا
 .ةّبعّملا هيف لصألاو «عْمجلل اهّنأل ؛ةّيعَملِل يه :ليِقو ميدو للا اولا و
 ل

 )١( ةيآلا ءدعرلا ةروس )١6(.

 :عماسملا فينشت 577 - 47١ ص :بيبللا ينغم : يف نممل ةمّدقتملا ثالثلا يناعملا رظنت (1)

 بكوكلا حرش ؛١/507ج :عماللا ءايضلا «١/748ج :علاطلا ردبلا 2591 - 740 /١ج

 .1/”١787ح : عطاسلا

 : علاطلا ردبلا «504 - 7//501ج :عماوهلا عمه :«409 - 4558ص :بيبللا ينغم :رظني (7 .

 .184 - 787 /١ج :عطاسلا بكوكلا حرش :١/504ج :عماللا ءايضلا «٠0٠35-7944/1ج
 2191 - 188 /"ج :عماوهلا عمه «4ا8- 45ص :بيبللا ينغم :يف مَّدقت 5 لن

 7١١ /١ج :علاطلا ردبلا 2397 -١/7941ج :فينشتلا .4 75/1 ج :ةلدألا عطارق
  ,6١:عطاسلا بكوكلا حرش 5686-2065 /1ج : عماللا ءايضلا ج1١/ 586-584



 7 6 ٍلوُصألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصَولا ٌجاَهْنِم

 ["!ِغْسّنلا ٌفيرعت]
 ©"*عراّشلا نم باطخب َيعرّشلا مكحلا ُعْفَر وهو
 َيَِودوُحأَمْلا ةّيلصألا حابإلا ُحْفَر عشا َنِيْدوُحأَملا يأ (َيعرّشلا) : اًنِلوقب جرح

 .””عامجإلاب اذكو ٍلقَعلاو ةلْفَعلاو ٍنونججلاو توملاب ُعْفَّرلا(باطخب) : اًنِلوقبو . ٍلقَعلا

 1 [عامجإلاب ُخسْنلا]
 َّنإف للك هللا ٍلوسَر ٍةافَو َدعَب ٌدقعنَي امّنِإ ِهّنأل ؛عامجإلاب َّحسَنلا اَنْعَنم امّنِإو

 فلاخُم ْنكلَو 0 دعب خس الف ءمهّتوُد هِلوف يف نوكت امنإ دبايحا ف ةقشلا
 ع

 «؟!يعامجإ ٌدئّدسُم وهو ءاكيا نّمضَتَت ْنَأ لب ليال ٌّصَنلل ّنيعوجملا

 ُيرلاو ءهَّلحَم ْتَّلحَو ِهْنَبَمْدَأ ينعي َّلظلا ٌسمشلا ٍتْحَسَن هنمو «ٌةلازإلاو ُلاطبإلا :ةغل ُحْسّنلا )١(
 هنمو هُيْلقَت يأ باتكلا ٌتخسن هنمو «ليوحّتلاو لقّتلا هب داريو ءَبابَّشلا ُبيَّشلاو مدّقلا ٌراثآ

 [19 :ةيئاجلا] 46 نوم ٌرْيُك ام ُحِيِنَْسَ اك اَنِإ يحلب ْمكنِلَع ُنليَتي انيكك اًدّها» : ىلاعت هلوق
 0 1 :سورعلا جات «7/١3ج :برعلا ناسل :يف (َحَسَن) ةدام رظني

 بجاحلا نباو ةمادق نبأ :مهنم ءاملعلا ٌرثكأ هب هفّرَع خْشّنلل ٌيحالطصالا فيرعُتلا اذه (0)

 مهمحر راّجَنلا نباو يوادرملاو َيِنارعّشلاو ٌيطويّسلاو يّلَحملاو يشكرزلاو يكبسلا جاتلاو

 نايب 7/١2411؟ج :بجاحلا نبا رصتخم «59ص :رظانلا ةضور :رظني .ىلاعت هللا

 رحبلا 277/4ج :بجاحلا عفر 21757/7؟ج :عماللا ءايضلا «558/7ج :رصتخملا

 حرش «١/414ج :علاطلا ردبلا «١/4158ج :عماسملا فينشت ؛40١ /”ج :طيحملا

 /"ج :رينملا بكوكلا حرش 791/5 /1ج :ريبحتلا «5505 557 /7ج :عطاسلا بكوكلا

 ."7١؟7ص لوحفلا داشرإ «.4١7ص :لخدملا 5

 ؛١/451ج :صيخلتلا «١5ص :تاقرولا «55ص :عمللا :يف رظنت ىرخأ فيراعت هلو

 : عب جاهنملا ,.118/7ج يدمآلل ماكحإلا «578/7ج :لوصحملا «856ص :ىفصتسملا

 0 94-001 / :ريبحتلاو ريرقتلا 27375 - 77 /”ج :رارسألا فشك 2776/7ج :جاهبإلا

 :عماللا ءايضلا 2118 /7ج :رصتخملا نايب 291/١ /5ج :بجاحلا نبا رصتخم :رظني (6)

 م/١ج :عماسملا فينشت 2148 /*ج :طيحملا رحبلا "7 /ج :بجاحلا عفر .15/7ج
 .4/1٠5؟ج :عطاسلا بكوكلا حرش «١/459ج :علاطلا ردبلا

 1ع يسنكرللا لوصأ :رظني .ةلبانحلاو ةيعفاشلاو ةيكلاملاو ةيفنحلا روهمج بهذم اذهو (4)

 با رصتخم 25809- 8١7//1ج :ريرحتلا ريسيت 247 /”ج :ريبحتلاو ريرقتلا «5



 5 ميركلا ٍنآرقلا يف ٌعسّتلا

 [ميركلا نآرقلا يف ٌحسَنلا]

 امك ءطقف انهرحأ وأ اكو ةوالت ٍنآرقلا ضعي حسن د حيحّصلا قلع روحو

 . ةعيرّشلا يف نّيبم وه
 ٌرْشَع) لزنأ اميف ناكه : ا ةئاع نزلا مكُحلاو ٍةوالَّتلا خوسنُم ٌلاثمف

 . مكشلاو ةوالثلا خوسنَم اذهق © ”«تامولعم سمَحِب ٌتْحِسْنَق :(تامولعم تاعضَر

 ل ل

 . 2” 0ٍنآرّقلا يف ٌريثَك وهف ةوالّثلا َنوُد مكحلا يقم انو

 2178 /؟ج :عماللا ءايضلا «8171 /7ج :رصتخملا نايب ء١١٠-17/75١1ج :بجاحلا 2

 :طيحملا رحبلا ,.49/1ج :بجاحلا عفر 2176 ١1/4 /7ج :ماكحإلا ,51ص :عمللا

 بكوكلا حرش 45٠« /١ج :علاطلا ردبلا ٠*57« 474 /١ج :عماسملا فينشت 73١. /"ج

 81١. /ج :رينملا بكوكلا حرش 7054 37077 /5ج :ريبحتلا «408 /7؟ج :عطاسلا

 )١( مقر ءتاعضر سمخب ميرحتلا باب ءعاضرلا باتك ءهحيحص يف ملسم هجرخأ )١507((

 مقر «ءتاعضر سمخ نود ام مرحي له باب حاكنلا باتك «هننس يف دواد وبأو )5١57((

 مقر ةعاضرلا نم مرحي يذلا ردقلا ءحاكنلا باتك «ءىربكلا هننس يف يئاسنلاو )055/4(«

 مقر ءَناتَّصَملا الو ةَّضّملا مرحت ال باب «حاكنلا باتك ؛هننس يف هجام نباو )؟١9545(.

 يئاسنلاو )١9١5(« مقر «مجرلا يف ءاج ام باب «دودحلا باتك «أطوملا يف كلام هجرخأ ()

 باتك «هننس يف هجام نباو .(الاهك) مقر .مجرلا تيبثت «مجرلا باتك «ىربكلا هننس يف

 دح يف باب «دودحلا باتك «هننس يف يمرادلاو ل( هه مقر .مجرلا باب .ءدودحلا

 باتك .هحيحص يف نابح نباو هيَ رمع انديس نع ,(7777) مقر ءانزلاب نينصحملا

 «كردتسملا يف مكاحلاو :«(5478) مقر ءنصحم وهو ىنز نمل مجرلا تابثا ركذ ؛دودحلا

 . للم بعك نب يبأ نع ..هاجرخي ملو دانسإلا حيحص» :لاقو (6054) مقر ءدودحلا باتك

 ىلإ اًمدَتَم مهِجَوْرَأَل ٌةّيِصَو اًجوْرَأ َنوُرَّدَيِو َمُكحنِم ووَوَتُي َنِدلاَو : ىلاعت هلوق  ًالثم  هنمو (0)
 يف دتعت نأ اهجوز ىفوتملا ةأرملا ىلع بجوت هذهف 14٠[ :ةرقبلا] «جاَرخِإ َرْيَع ٍلْوَحْللا

 ةرخمو رهملا ةعيرا ىلإ هتفخاب ىحلا الا حل «ةلماك ةنس ةيجوزلا تيب 1

 :ةرقبلا] « ارْقَعَو ٍرُمدَأ َدَمينأ نهب َنْسَيرَي او َنوُرَدَيَو مكن َنََمَوعُي َنيلاَوظ :هلوقب مايأ 1
 .ةوالّثلا يف اهْنمَّدقت نإو ءةخسان تناكف قلوألا نع لوزنلا ىف ذ ةرخأتم ةيآلا هذهو 4

 .467 /١ج :علاطلا ردبلا 23355١ /7ج جاهبإلا 47/1 : ةلدألا عطاوق :رظني

 _ لوصأ ؛778ص :يودزبلا لوصأ :مَّدقت ام لكل رظني ءءاملعلا ريهامج لوق وهو
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 ٍوُصألا لع ٍدِصاََم ىلإ ٍلوُصولا ٌجاهنِ 5-5

 [ةّنُسللو نآرقلل نآرّقلا خس ُراوَج]

 ."اَوَنَسِلو '"”نآرقل نآرّقلا حسن ٌزوجيو

 [ةّنّسلاب ٍنآرقلا خسن َذ ُراوَج]

 ص 0 وع

 1 را ل و فول قلما يش ل لوا ملا اج ور 0 11 ةنسلاب ٍنآرقلا 2 :

 :ريبحتلاو ريرقتلا 2701 70١ /7ج :لوصألا يف لوصفلا غ١8-178/7ج :يسخرسلا

 1117 /1ج :بجاحلا نبا رصتخم 55ا/ ١5 56ص : يبرعلا نبال لوصحملا ىل - ىذا /؟ج

 :عمللا 2170 -19/7١ج :عماللا ءايضلا ؛574 - 557 /7ج :رصتخملا نايب 0496 -

 /؟ج :لوصحملا «44ص :ىفصتسملا «478- ١/457ج :ةلدألا عطاوق «58 - 07ص

 :طيحملا رحبلا 2770 /1ج :جاهبإلا ء157٠- ١54 /8ج :يدمآلل ماكحإلا «487- 7

 4١06 /؟ج :عطاسلا بكوكلا حرش .«507- 50٠ /١ج :علاطلا ردبلا 18٠-547« /”ج

 -7١5. 5١5ص :لخدملا 7075 079 /5ج :ريبحتلا ١1« 78ص :ةدوسملا

 ةقباسلا عجارملا يف ّرم امك ءاملعلا ٌريهامج لوق وهو

 9 5 ةالطلا يف 0 رياوتُم درك نأ ام يهو ل 0 1

 ارم أر لب اينما لطيف قر انك اءاعأرا 15 :ةرقبلا] 4ع هوجو 5037

 مسج اذ أنما ندا امي :ىلاعت هلوقب خيبت دقن ؛ٍتانَمْوُم ءاسّنلا نم 0 نم هللا

 (راكلا لإ َنُسوُعِحَرَن الف يتمؤم َنهومْسمِلَع نإ نيدلسيإِ هلع هس هوم تجدهم ُتِمْؤُمْل

 /!ج :لوصألا يف لوصفلا :رظني .َنيِمْلَكَتْمْلا ُةّماَعو ِءاَمَُمْلآ ُلْوَق اذه و 0.5٠١ :ةنحتمملا]
 ريسيت 284 47 /”ج :ريبحتلاو ريرقتلا .2755 /7”ج :رارسألا فشك ءالالا#

 . /١ج :رصتخملا نايب 41٠١١7 /7ج :بجاحلا نبا رصتخم 7١7 7١. /7”ج :ريرحتلا

 2 18117 ١/405ج :ةلدألا عطاوق «777ص :ةرصبتلا .177 /7ج :عماللا ءايضلا 4

 220 /4ج :بجاحلا عفر 2151 - 177/*ج :يدمآلل ماكحإلا 2017 - 01١ /؟ج :صيخلتلا

 بكوكلا حرش «404 401 /١ج :علاطلا ردبلا «197 /"ج :طيحملا رحبلا «48 97
 ؛ةدوسملا 285 ص :رظانلا ةضور «779 - 7؟8ص :لومأملا ةياغ «7/7*4ج : عطاسلا

 : .71؟"2 ص :لوحفلا داشرإ 1١14/8 375 5//51ج :ريبحتلا 2185 - 86١ص

 اب ٍنآرقلا حسن  ةيعفاشلا دنع حيحّصلا ىلع  زوجّيو ينعي ءاهلبق ام ىلع ةفوطعم

 . 507 /١ج :علاطلا ردبلا :رظني .ًةرتاوتملا



 ةئنّسلاب ٍنآرّقلا خس َذ ٌزاوج هليل

 ةَئَسلا عَمُف ةّنّسلاب نآرقلا حسن عَّقَو ٌتيحو» : هيَ ٌيعفاّشلا لاق .“"”5"ةرتاوتُملا

 ءقرعاشألا ُبهْذَم وهو «ةّيعفاَّشلا دنع حيحّصلاو ةّيكلاملاو ةّيفنحلا نم روهمججلا ٌبهَذَم وهو )١(
 :رظني .ًاعرش ٌعقاوو ًالقع ٌرئاج كلذ َّنأ نِم هلك ّيرعشألا نسحلا وبأ ٌمامإلا مهسأر ىلعو
 /7”ج :رارسألا فشك ,7//717ج :يسخرسلا لوصأ ؛771/7ج :لوصألا يف لوصفلا

 نايب 8«١/2ج :يفارقلا مامإلل قورفلا .8/7١0٠؟ج :بجاحلا نبا رصتخم «14

 /١ج :ناهربلا «550ص :ةرصبتلا .177/؟ج :عماللا ءايضلا «579/1ج :رصتخملا

 /؟ج :يدمآلل ماكحإلا 26194/ج :لوصحملا ٠٠١. 48ص :ىفصتسملا 0١«

 2؟5؟9ص :لومأملا ةياغ «.187/5ج :طيحملا رحبلا ,.747/7ج :جاهبإلا 6

 101ج زيتا

 دقو ةَرِتاَوَتُم تناك ْنِإَو ٍلاَحب ٍةَئّسلاب ِنآرُقلا حْسَن ُروُجَي ال ُهّنَأ ىلإ ُيِِفاَّشلا ٌمامإلا َبَمْذَو

 ىلع ال ًاعرش عوقولا ٍمدَع ىلع اذه يعفاشلا مامإلا مالك ةّيعفاشلا يقّمحُم نم ريثك لمَ

 نم مهنمو ةلباتحلا دنع زوهشملا ًاضيأ يهو دمحأ مامإلا نع ٌةياور يهو َالَقَع ٍزاوَجلا

 2554ص :ةرصبتلا :رظني .دمحأ مامإلا نع ىرخألا ةياوّرلا يهو ءامهيلك ىلع هلَّمَح

 عفر 21١76 /7ج :يدمآلل ماكحإلا ,١80/؟ج :ناهربلا 40٠« /١ج :ةلدألا عطاوق

 :رظانلا ةضور 21877/7ج :طيحملا رحبلا ؛.158/7؟ج :جاهبإلا :.50 /5ج :بجاحلا

 بكوكلا حرش 27000 17048/5ج :ريبحتلا 2178ص :ماحللا نبارصتخم :85ص

 . 374 ص :لوحفلا داشرإ 01٠. /”ج :رينملا

 ءًاعرَش عقاو ٌريِغو ًالقَع ٌرئاَج هّنأ ىلع ِءاملُعلا نِم ٌرثكألاف ٍداحآلا ٍةَّئسب نآرقلا حسن امأو
 457 ١/١ج :عماسملا فينشت 760١ /7ج جاهبإلا :رظني .ةّيعفاّشلا ٌدنع ٌحيحَّصلا وهو

 بكوكلا حرش 177” /7ج :عماللا ءايضلا «454 457 /١ج :علاطلا ردبلا «5؟

 41١". ٠1ص :ريبكلا حرشلا ء778ص :لومأملا ةياغ «7٠4//7ج :عطاسلا

 ال» :ثيدحب .كلذ عوقوب نآرقلل ةرتاوتملا َةّنّسلا خسُن ٍزاوجب اولاق نيذلا ٌءاملعلا لَّثَم دقو (0)
 َرَصَح ادإ ْمْكِبَلَع بيك» : ىلاعت هلوق يف نيدلاولل ةّيصولا بوجو عَن يذلا «ِثراول ٌةّيصو

 :ةرقبلا] © َنيِقَنَمْلا لع اًفَع فوُرعَمْلاب َنيْذَأْلاَو ِنْيَدِلَولِل ُةّيِصْوْلا اًريَح كرر نإ ٌتْوَمْلا ْهُهَدَح

  114١/”ج :لوصحملا .١٠٠ص :ىفصتسملا :رظني «ةلثمألا نم كلذ ريغ و 207١

 /١ج :رصتخملا نايب 2.10١9 /7ج :بجاحلا نبا رصتخم ,1577/7ج :يدمآلل ماكحإلا
 حرش 21 /؟ج :عماللا ءايضلا «١/505ج :علاطلا ردبلا 2187 /7ج :طيحملا 054

 . 407 /7ج : عطاسلا بكوكلا

 مسعلذ
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 ٍلوُصألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصْولا ٌجاَهْنِم | أ

 نآرقلاب ةّنّسلا حسن عَمَو كثييعو فتسلاو ةيباتكلا قفازت ناب اقل ٌدِضاع نآرق
- 

 ا باتكلا قفار 0 هل ةديشاع ةنس ةعمت

 [ةّنُسلاب ةّنُسلا خْسَن ٌزاوج]
 "يل ٍداحآلا حسو ءعامجإلاب اهلثمب ةرتاوتملا َةَنَّسلا خشن ا

 0 ٌّحَصَألا ىلع ٍداحآلاب ٍةرَتاوتُملا ٌحسّنو

 .([/5١ق) ةياهن (*)

 لالجبلل تاريسفّتلا ضعب عم يكبسلا جاتلا مالك نم ينارعّسلا ْخيَّشلا هلّقَن لوقلا اذه )١(
 َيمفاَّتلا لوق نم ُيكبّسلا هّعاص امّنإو ءّآّضن ٌيعفاَّشلا مامإلا مالك نم وه سيلو ءيّلحَملا
 لوسر ةنس اذكهو هياتكب الإ هللا ٌباتك ُحسنُي ال» -1١8: 7١٠/ص :ةلاسرلا باتك يف هِيَ

 ام هلوسر َّنسَل ُهَّلوسر هيف ٌّنَس ام ٌريغ رمأ يف هللا ثّدحأ ولو ههُنَنُّس الإ اهخسني ال هللا
 ذإ ءاهل خساتلا باتكلل ةقفاوم يأ هيّئسل ةخسان ةئش هل نأ سانلل َنّيبُي ىتحتالا كدحأ

 هلوقب هلعفب تباثلا سدقملا تيب ىلإ ةالصلا يف هجوتلا خسن يف امك هل هتقفاوم يف كش ال

 ردبلا :رظني .(هلعف دقو ١55[« :ةرقبلا] «ٌراَرَعْلا ٍدِجْسَمْلأ َرظَس كلَهْجَو لَو :ىلاعت

 .500 /١ج :علاطلا

 031٠١ /"ج :ريرحتلا ريسيت :4487 /7ج :ريبحتلاو ريرقتلا :رظني .ءاملعلا قافّثاب اذهو (؟)
 (148 196 /"ج :لوصحملا ,.١١٠ص :ىفصتسملا 5ص :عمللا ,«75ص :تاقرولا

 ردبلا ءامق /؟ج :طيحملارحبلا ااا /1ج :جاهبإلا هو /9ج :يدمآلل ماكحإلا

 حرش ؛٠1704 /8ج :ريبحتلا «508/7ج :عطاسلا بكوكلا حرش .405 1١ج :علاطلا

 ."77”ص :لوحفلا داشرإ «071 /7ج :رينملا بكوكلا

 ؛يلازغلا مامإلا مهنم ءًاعرَش هعوقُوو ًالقَع هزاوج يف ةّيعفاّشلا يقّقحم نم ةعامج دنع ()

 ينارعشلا مامإلاو يدابعلا مامإلاو يلمّرلا مامإلاو يراصنألا ايركز خيشلاو يلحملا لالجلاو

 /١ج :عطاسلا بكوكلا حرش «١/407ج :علاطلا ردبلا ٠١. ١ص :ىفصتسملا :رظني .انه

 ."١5ص :ريبكلا حرشلا ,770ص :لومأملا ةياغ «88ص :لوصولا ةياغ 4

  رئاوتملا الإ ٌرتاوتملا حسني نأ زوجي ال هنأ ىلإ ةعبرألا بهاذملا نم ِءاملُعلا ٌريهامج بهذ و
 انه ماَلَكلاو ءّنَّطلا ُبِجوُي امي هُحسَن ُروجَي الف (مظقلا) َملعلا ٌبجوي رُئاوّتلا َّنأل ؛ٌداحآلا ال
 ... ؛رظني .مُهُمظعُم هافتَق ٌعوقولا اًمأو ءهيلع َنوُرَتكألاَف ًالّْفَع ُراَوَجلا اّمأ ءعوُقُولاَو ِزاَوجلا يف
 : لوصحملا ؛701/8ج :ريرحتلا ريسيت «87 /7ج :ريبحتلاو ريرقتلا ءلا//؟ج :حيضوتلا
 33ص :عمللا ,*# /١ج :يدادغبلا بيطخلل هقفتملاو هيقفلا «155١ص :يبرعلا نبال



 5 رق سيايِقلاب ٌصْنلا ٌعسَن
 و

 لُجّرلا هللا لوسر اي :َليق :''ملسُم ثي تير ا لاو خلا حد ةطااومو
 اذهف ال وكاعلا امّنإ» :ٌلاَقَك ءويلع ُبِجَي اذاَم نْمّي ملو هتأّرما نَع لجبعَي

 امتهج مث عبرألا اهبَعُش نيب سّلَج اذإ) :'”نيَحيحّصلا ثيدحب ٌخوسنُم ٌثيدحلا
 امك ءِلوزُتلا ٌرخآتم اذه َنأل ؛.«لِزْنُي مل ْنإو» ””ٌملسُم داز :(لسْعلا بجو دفن
  ًةصخُر ناك .«ِءاّملا نِم ٌءاملا امّنِإ) ثيدح َّنإ) :بعك نب ّيبأ ُلوُك هَل ُدهشَي

 000١ مالسإلا َلئاوأ ل هلك هللا 006

 [سايقلاب ّصّنلا ُخسن]

 ”(حيحّصلا ىلع سايِقلاب ٌّصَّنلا خسن ُروجَي» :ًكاملُعلا لاق

 :يدمآلل ماكحإلا «5918 /7ج :لوصحملا «55ص :تاقرولا «١/459ج :ةلدألا عطاوق

 «185ص :ةدوسملا «186 /"ج :طيحملا رحبلا 101 /7ج :جاهبإلاو جاهنملا .159 /”ج

 .777”ص :لوحفلا داشرإ 207١ /”ج :رينملا بكوكلا حرش *5/١14٠ج :ريبحتلا

 يردخلا ديعس يبأ نع (757) مقر ءاملا نم ءاملا امنإ باب «ءضيحلا باتك «هحيحص يف )١(

 يف ملسمو :(7417) مقر «ناناتخلا ىقتلا اذإ باب ءلسغلا باتك .هحيحص يف يراخبلا (؟)

 مقر «نيناتخلا ءاقتلاب لسغلا بوجوو ءاملا نم ءاملا خسن باب ءضيحلا باتك «هحيحص

 . يبنلل ًاعوفرم هبط ةريره يبأ انديس نع (54”7)

 .هللاك ملسم مامإلا دنع قباسلا جيرختلا رظني ()

 .غ(4١5) )5١5( مقر ءلاسكإلا يف باب «ةراهطلا باتك ءهننس يف دواد وبأ هجرخأ (؛)

 0 ) مقر ءءاملا نم ءاملا نأ ءاج ام باب «ةراهطلا باوبأ باتك ءهننس يف يذمرتلاو

 خيل مث «مالسإلا ٍلَّوأ يف ؛ءاملا نم ءاملا» هلوق ناك امّنإو «ٌحيحص ٌنسح ٌثيدح» :لاقو
 :جيدخ نب غقازو تفك نب نبا مهنف ةربتلا باحصأ نم ٍدحاو ٌريغ ىور اذكهو «كلذ دعب

 َبَحَو جرَملا يف هّتأرما لِجّرلا َعماَج اذإ هنأ ىلع ملعلا لهأ ٍرثكأ دنع اذه ىلع لمَعلاو

 يف ءاج ام باب « ءاهنتسو ةراهطلا باتك «هننس يف هجام نباو .«الِزنُي مل ْنِإو ْلِسُعلا امهيلع

 باب «ةراهطلا باتك ءهننس يف يمراَّدلاو ل( مقر «ناناتخلا ىقتلا اذإ لسغلا بوجو

 .(709) مقر ءءاملا نم ءاملا

 :لوصولا ةياغ «08١4/؟ :عطاسلا بكوكلا حرش ؛«40ا- 5557/١ :علاطلاردبلا :رظنب

 . 01/4  ةال8/ :رينملا بكوكلا حرش لمص

 نم «ةلأسّملا هذه يف ٍلاوقألا ٌدحأ وه ءهحّبَصو «َينارعّشلا ٌمامإلا هّراتخا يذلا ٌلوقلا اذه 00
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 ٍلوُصأْلا ملع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُص ٍلوصَولا ٌجاَهْنِم 00 3 ةرفز د

 م
 4)١( م

 : (روجي (

 هلي هِنَمَز يف ٍدوجوَملا ٍسايِقل | ٌحسَن حيحّصلا ىلع ىلع ٌروجَي» :اولاق َكلذَكو

 در ىلخأ ًنوكي ْنأ خِياّنلا َسايِقلا يف طَرَتْشُي نكل ءرخآ سايق وأ ٌصنب

 '"«خوسنملا 0 7

 ”ايتخا ًاضيأ وهو «خساّنلا هّئأكف ّصضّنلا ىلإ ٌدنتسُم هنأ ؛ًاقلطُم سايقلاب ّصّنلا خسّن ةححص :
 48 / ١1ج: علاطلا ردبلاو عماوجلا عمج :رظني :يلحملا لالججبلاو يكبسلا جاتلا

 هيلعو .(اهب ٌعوطقم) ٌةصوصنم هتَلِعو - مالّسلاو ٌةالَّصلا هيلع - هنَمَز يف ناك ْنِإ ُحَسنَي : :ليق و

 ,ما/ص :رظانلا ةضور يف ةماَّدُق نبا مامإلا و ٠١١ ص : ىفصتسملا يف ُيلازغلا مامإلا

 ٠١14/7 ج :هرصتخم يف بجاحلا نبا مامإلاو 7/8/7 ج :ماكحإلا يف يدمآلا مامإلاو

 . 177 /1؟ج :رصتخملا نايب :رظني و

 ٌلمَعَتسُي هّنأل ؛ ًاخسان ُنوكي ال َسايقلا َّنأ نِم ؛ةعبرألا بهاذملا نم روهمججلا ّبهذم وهو )١(
 .اذه ىلع َعامجإلا يزارلا ٌرخفلا ٌمامإلا َلقّتو ءَّصضّنلا حسني ْنأ ُروجَي الف ءّصّنلا ٍمدَع دنع

 :تومحرلا حتاوف 75١ - 2781١ /7ج رارسألا فشك 2737/7ج : يسع رملا لوصا :رظني

 هيقفلا «١/451ج :ةلدألا عطاوق 5١« ص :عمللا ,18 /؟ج :عماللا ءايضلا ء١16 /1ج

 :طيحملا رحبلا :078/7ج :لوصحملا ٠١١, ص :ىفصتسملا ,777/1ج :هقفتملاو

 ؛41١4 /؟١ج :عطاسلا بكوكلا حرش ؛474 477/1 ١ج :عماسملا فينشت ,0/7ج

 حرش ؛7055/5-70318ج :ريبحتلا .7١73؟ص :ةدوسملا .١77ص :لومأملا ةياغ

 ."794ص :لوحفلا داشرإ 51/١. /ج :رينملا بكوكلا

 _ :رظني .ةلبانحلا نم ليقَع نباو باّطَحلا وبأ هراتخا و ةّيعفاَّشلا دنع ٌحيحّصلا وهو (؟)

 م ل :عماسملا فينشت 230614 /71ج : جاهبإلا ءمالال 0/7 :لوصحملا

 : -125/1 :عطاسلا بكوكلا حرش ؛175/7ج :عماللا ءايضلا «١/408ج :علاطلا ردبلا
 ٠« *ا/ل:/5 :ريبحتلا ,7”77ص :لومأملا ةياغ ؛488ص :لوصولا ةياغ 3١11 '

 .017 /" :رينملا بكوكلا حرش

 لصأ نم ًاطَبنتسُم ناك اذإ نسايقلا نأ ةحست زوجي ال هنأ ىلإ ٌةلباتحلاو ٌةّيفنحلا بهذو

 دارسألا فشك :رظني « ءهِلصُأ ِءاقب عم ِدِ هيك ُعفَر ُرّوصتُي الف «لصألا ءاقبي ِقاَب ُسايقلاف

 نش 597١7039 /5ج :ريبحتلا 1760-2181 /7 :تومحرلا حتاوف 577 -77/7ج

 . 61/١ /9ج :رينملا بكوكلا



 را راك ةقلاجتلا موشي عسّشل "0

 [ةفلاخُملا موهفمب خسنل دلا]

 ,"”(ّضَنلا ٍةَمَواَقُم نَع هِفْعْضِل ؛ِةَفّلاخُملا موهفمب ُحسنلا ُروجَي الو» :اولاق
 . ”ٌيزاريّشلا ٌقاحسإ يبأل ًاقالجخ

 [لقثأ لدبب ُحسّنلا]
 ا ل ًاقالخ 0 117 ب حسنا 00

 ردا ١ لَعو#» :ىلاعت هلوقب موّصلا نيب ٍريِم لا حست م.« )عك لهأ ليلك

 سَ :ىلاعت هّلوق ّيهو «ةيآلا يف امك موّصلا ٍنييعتب 20 يديد هترثبلب
 7م 720 َرَهّدلأ مني دب دبه

 هيقفلا 91 /7ج :ريبحتلاو ريرقتلا :رظني .ةلبانحلاو ةّيعفاّشلاو ةّيكلاملاو ةّيفنحلا ٌلوق وهو )١(

 ردبلا «١/575ج :عماسملا فينشت .78/7١ج :عماللا ءايضلا ؛#”" /١ج :هقفتملاو

 «88ص :لوصولا ةياغ 5٠١ -4١١« /؟ج :عطاسلا بكوكلا حرش «١/477ج :علاطلا

 98١. /7ج :رينملا بكوكلا حرش 0 : ريبحتلا

 :عمللا هباتك يف كلذو ةَّيعِفاَشلا دنع ٌحيِحَّصلا ّبهذملا هلعجلاو هب َّحسّنلا َّحَحَص يذلا (0

 5١. ص

 7/١277ج :لوصألا يف لوصفلا :رظني .ةلبانحلاو ةّيعفاّشلاو ةّيكلاملاو ةّيفنحلا ٌلوق وهو (؟)

 ؛«199 /”ج :ريرحتلا ريسيت 21/4 -178/7ج :ريبحتلاو ريرقتلا 2778 /”ج :رارسألا فشك

 /١ج :رصتخملا نايب «.498/7ج :بجاحلا نبا رصتخم 176 /1ج :تومحرلا حتاوف

 ١ /"ج لوصحملا ,147/7ج :عماللا ءايضلا  »48١/"ج :يدمآلل ماكحإلا 216١

 ردبلا «١/478ج :عماسملا فينشت «57/54ج :بجاحلا عفر ,8/1*77ج جاهبإلاو جاهنملا

 ةياغ «.846ص 0 2415 /7ج : عطاسلا بكوكلا حرش 2450 /١ج :علاطلا

 د7 30171 /5ج :ريبحتلا 227ا/ص :ماحللا نبال رصتخملا .777ص :لومأملا

 0 ريملا بقرحلا عرج

 هباتك يف هيك مزح نبا مامإلا لاق ةّيرهاظلا ضعبو ةَّبعفاَّشلا ضعب ٌلوق ًاضيأ وهو

 «لقثألاب ٌفَحَألا حسن زوجي ال مهريغ نمو انباحصأ نِم موق لاق» : 497 /4ج :ماكحإلا

 .ةقباسلا عجارملا :رظنيو .«َنولئاّقلا ٍءالؤه ًاطخأ دقو

 .ةقباسلا عجارملا : :رظني

 .(186) ةيآلا «ةرقبلا ةروس

 .(1846) ةيآلا «ةرقبلا ةروس



 ا 0
 لوألا مَنِع ِقتِساَعَم ىلإ نوشفلا جاني 0 و

 [لَدَب الب خسنلا]

 . "”ُيِعفاَّشلا لاق امك م ةَي مل ْنكل «''ِلَدَب الب 3 يو

 هلي َيِنلا ٍةاجانُم ىلع ةقّدَّصلا ميدقُت بوجو ْخْسَنِل ؛ عَفَو» :"'مهّضعب لاقو

000 

00 

 فرف]

 طّرتشُي الف «ةلبانحلاو ةّيعفاَّشلاو ةّيكلاملاو ةّيفنحلا ٌلوق وه ِلَدَب الب خسّنلا زاوجب ٌلوقلا

 ليلق دعب يتأيس ام ىلع هعوقو يف اوفلتخا مث ُلَدَب ّحوسنملا َفْلخَي ْنَأ خسّنلا يف مهدنع
 مئاوق 8//2191ج :ريرحتلا ريسيت «77/5ج :ريبحتلاو ريرقتلا :رظني .ىلاعت هيب
 /1ج :رصتخملا نايب 440 - 484 /١ج :بجاحلا نبا رصتخم :177 /1ج :تومحرلا

 عطاوق .ةم/لص :عمللا 2١ 1:ة9ص :هقفتملاو هيقفلا 1 /1ج :عماللا ءايضلا ٠

 4094 /7ج :لوصحملا ,«95ص :ىفصتسملا ,807/7ج :ناهربلا «١/579ج :ةلدألا

 ,87ص :رظانلا ةضور ,«777ص :لومأملا ةياغ :«١/457ج :علاطلا ردبلا 7

 حرش لدا /ج :ريبحتلا .177ص :ماحللا نبال رصتخملا 5.328 ص :ةدوسملا

 1 .518ص :لخدملا ,847 045 /ج :رينملا بكوكلا
 ُهَناَكَم تبث اَّلِإ ءادَبأ ٌضْرَف ٌحَسِنُي َسْيَلَو» : ءلط هترابعو 2.٠١ 9ص :ةلاسرلا هباتك يف
 مفي ال هنأ ةرابعلا هذه ٌرهاظ .«ُةَبْعَكلا اَهَناَكَم َتِيْنأَف ءسٍقملا ِتْيَب ُهَلِبِق تحسن امك ءٌضْرَف

 دب الب ُّعَقَي دق َحسّنلا َّنأ ىلع ريهامجلل ٌقِفاوُم وه لب ءهُدارُم كلذ سلو ءِلَدبب اّلِإ ٌحِسَنلا

 ىلع رييخت وأ ءرظَح ىلإ ٍةحابإ وأ ءّوحابإ ىلإ رظح نِم لّقنُي  مكحلا يأ  هَّنَأ :اهب هدارمو
 ميدَقَت ىلاعت هللا ضَرَف ّمُث «ةقدص ميدقت الب ّيبنلا ٌاجانم كلذ ٌلثمو ضورُفلا ٍلاوحأ بَسَح
 هلل ىلإ ةقدّصلاب اوبّرقَت اوءاش ْنِإَف «هيلع اوناك ام ىلإ مهّدرَف ءكلذ َلازأ ّمُث «ةقدٌصلا
 ناكم ٌضرف» : هيو ّئيعفاشلا ٍلوق ىنعم اذهف ءّةَقدَص ريغ نِم هوجان اوءاش نإو ؛ىلاعت

 مهيلع موكحم ٌريغ نوكرتُي الو «هلثم ىلإ ٌيعرش مكُح نِم َنولَقنُي مهنأ ٌدوصقملاف .«ضرَق
 اذهب ”يعفاشلا مامإلا مالكف ءْعَقَي مل هزاوَج عّم اذهو «عرّشلا لبق لاعفألاك وه لب ءءيشب

 :رظني .تاقوألا نِم ٍتقَو يف ًالَّمَه هدابع ُكرتَي مل هناحبس يرابلا َّنأل؛قافتا لحم ىنعملا

 .., ديرقتلا 0019/1 /9ج : طيحملا رحبلا «57 51١/5 ج :بجاحلا عفر ,794/7 ج :جاهبإلا

 0 .018/7ج :رينملا بكوكلا حرش ال /7ج :ريبحتلاو

 هرقتلا :رظني - ًافنآ هني مَ ام ىلع ٌيعفاشلا ُمامإلا مهيف امي - نييلوصألا ريهامج لوق وهو

 |اطدألا عطاوق 2550 /؟ج :رصتخملا نايب ء440 484 /؟ج :بجاحلا نبا رصتخم
 تل 2/1 6 :جاهبولا 27ج :لوصحملا 45ص : ىفصتسملا روش 159١ج



 0 ٠ ْ نيِمِلسُملا لك َدَنِع ٌعقاو خسنلا ادد هةر م هم

 لَدَي ال ذإ 0 ا ا ل ام ٌمْيَجَت اًدإ# :ىلاعت هِلوق يف

 . هبوجول

 ُلَدَب هل لب .بوجولل َكدَب ال نأ مل ال نايت هسفاشلا تاحضأ تاجأو

 ””«بابحتسالا وأ ةحابإلاب انُه ٌقداَّصلا ٌراوَجلا وهو
 [نيِملسُملا ّلك َدنِع عقاو ُحِسّنلا]

 . "”َنيِمِلَسُملا لك َدْنِع ٌمِقاو ُحسّنلا :ٌةَلأسم

 ىنب ىلإ ْنكل ِةَِلَك هللا ٍلوسَر ةثعبب َنيلئاقلا كل علا ريغ ٌدوهَيْلا تقل ايتو

 .بّرَعلا مهو «َةَّصاَخ َليعامسإ

 /7ج :ريبحتلا 88ص :رظانلا ةضور ١7١ /"ج :طيحملا رحبلا «57/4ج :بجاحلا

 .7//0517ج :رينملا بكوكلا حرش ء73018-507

 )١( ةيآلا «ةلداجملا ةروس )؟١(.

 :لوصولا ةياغ «5/7١4ج :عطاسلا بكوكلا حرش «١/477ج :علاطلا ردبلا :رظني (؟)

 .84ص

 نبا رصتخم ,775- 770 /”ج :رارسألا فشك ,177/9ج :يدمآلل ماكحإلا :رظني (7)

 /4ج :بجاحلا عفر «501 7507 /7ج :رصتخملا نايب «914 91 /7ج :بجاحلا

 ١/4717ج :علاطلا ردبلا ."الا/ص :عماهلا ثيغلا ,«167 /8ج :طيحملا رحبلا «5*

 1985 /5ج :ريبحتلا «59 - 08/5؟ج :ريبحتلاو ريرقتلا 2.١54 /75ج :عماللا ءايضلا

 بكوكلا حرش «844ص :لوصولا ةياغ :6/7١4ج :عطاسلا بكوكلا حرش « 41

 0 /ج تومحرلا حتاوف «7/١14ج :ريرحتلا ريسيت ,8675 ”*07  /7ج :رينملا

 ٍنمَُز يف ناك ب ةزيصالا تردي يتسلل ىلا ٌةبسن :دوهّيلا نم ةَّيوَسيِعلا (؛)
 نم ريثك ٌرَشَي هعبّاف ءدّمحم ِنب ناورم ةّيمأ يِنَب ككولم ٍرخآ ٍنِمَّر يف هّتوعد ْأَدَتباو .روصنملا ا

 نأ مَعَزو رظتنملا حيسملا لوسر.هنأو «يبن هنأ معَّز دقف «تازجعمو ٍتايآ هل اوَعَّداو دوهيلا

 «نيملاظلا كولملاو نيِصاَعلا ممألا يديأ نم ليئارسإ نب صْلَخُي ّنآ هفّلَكو همّلك هلا

 قل ا تيوقلا» نإ اح اد يما رفرتعاو ءًاعْمَسو ًالقَع خسُنلا ٍزاوجب ةّيوسيعلا فرتعاو

 لحنلاو للملا :رظني .روصنملا ةفيلخلا عم هبرح يف ُهَباحصأو وه ّلتُق اك ممألا

 .ةقباسلا عجارملاو .516/1-115ج : يناتسرهشلل



 ٍلوُصالا ملِع ٍدِصاَمَم ىلإ ٍلوصولا جاَهْنِم ظل ملا اَفَم ىلإ ٍلوُصُؤلا ٌجاَهَن ا

 [ٍفيلاكتلا عيمج خسن]

 خسن ٌراوَج ةلعملاو (”كلازّعلا عم معنمو لالا عيب حسن ٌزوجَيو

 0 ُمَدَع كلذ كيوي «بفيلاكُتلا عيمج

 [ىلاعت هللا ةفرعَم بوجُو خسن]

 كال .ه < < سا ج5 1 اا لا
 روهمج كلذ زّوَجو «ىَلاعَت هللا ٍةَقرعَم بوجُو ّحسَن ًاضيأ ةلزتعملا ّعْنَم

 4 6 1 0000 0 (6)8 يع 50-5
 .ملاعلل مظعألا توقلا يه للا ةفرعم نآل ؛ ٌعقَي عيوداما تملا لك

 مه)و رد

 . مهفاف

 :هرُخَأتب ملعلا ٌقيرطو قرا ءيشل خا ُنيعتي» :ٌءاملعلا َلاق :ٌعرَف

 َدعَب اَذَه» :وأ ««ٌكلذل ٌحِساَن اذه» :ةلك ةلوقو 0 هنأ ىلع ٌعامجإلا

 :رصتخملا نايب 21١77 /7ج :بجاحلا نبارصتخم :رظني «نييلوصألا روهمج ٌلوق وهو )١(

 :بجاحلا عفر 2194 /7ج :يدمآلل ماكحإلا كج :عماللا ءايضلا 0١ /1ج

 :علاطلا ردبلا 27378ص :عماهلا ثيغلا «١/١45ج :عماسملا فينشت ء18 15 /4ج

 نبالرصتخملا 24١ ص :لوصولا ةياغ «5/1١4؟ج :عطاسلا بكوكلا حرش 245/1ج

 و .ةمال هم5/7ج : :ريئثملا بكوكلا جريش ةرفل *8/كج : ريبحتلا ٠١5١2ص :ماحللا

 :رظني .غقَي مل كلذ َّنأ ىلع ٌدِقِعُم ٌعامجإلاف الإو ءطقف ٌيلقعلا زاوجلا يف ٌةضورفَم ًةلأسملا

 .ةقباسلا عجارملا

 .98ص :ىفصتسملا هباتك يف (1)

 .ةقباسلا عجارملا :رظني (*)

 .(ب /5١ق) ةياهن (*)

 0 1 .ةقباسلا عجارملا :رظني (4)

 ىلاعت لاق .باتكلا اذه يف اهرلطس يتلا هلك َينارعّشلا مامإلا رّرُدو رهاوج نم ةرابعلا هذه (0)

 .[51 :تايراذلا] 469 ِدوُدْبَمَل اَلِإ ىنإلاو َّنَفْل ُتْفَلَح اَمَوإ»
 ؛ءاملعلا نم مهّريغو ةلبانحلاو ةّيعفاَّشلاو ةّيكلاملاو ةّيفنحلا :روهمجلا لوق وهو (1)

 رف 105 16١ /1؟ج :عماللا ءايضلا 2.578 7//777ج :رصتخملا نايب 4

 أ|؛١/447ج :عماسملا فينشت :47/1ج :بجاحلا عفر :١/478ج :ةلدألا



 ا
 ال 7 اق د عم 3 :ساتلا ٌةفرعت

 لوألا نفل يلع صَللا 3 "ا ذك نَع مكتيهن ٌتنُك» وأ .«َكلذ

 , 9ك ىلع قياس اذه» : ظّقبتملا يواّرلا ُلوَق و

 ُحِساَّنلا ّنوكَي ْنَأ ٍلامتحال ؛(”لصألل نيّصّنلا ٍدَحَأ قاوم َرثأ الو» :اولاَق
 ِتابثإ دعب فحصُملا يف نيتَيآلا ىّدحِإ ِتوُبُنِل ٌرئأ ال كلذكو .«ًاَمّدقتُم امُهنِي

 . روكدملا ٍلامتحال ؛ىّرخألا ةيآلا

 :ريبحتلا «١/١57ج :عطاسلا بكوكلا حرش « 47 /١ج :علاطلا ردبلا 8"١2ص :عماهلا 2

 نا رينملا بكوكلا حرش 054 /7ج

 /ج :ريبحتلاو ريرقتلا :رظني «ةلبانحلاو ةّيعفاَّشلاو ةّيكلاملاو حلا نويمجلا لرقاوقيو 3

 :رصتخملا نايب «.4494/7ج :بجاحلا نبا رصتخم «7/١77”ج :ريرحتلا ريسيت

 ماكحإلا «488/1ج :ةلدألا عطاوق 2167 -75/١16ج :عماللا ءايضلا ؛,”55ا//7ج

 ثيغلا «١/4554ج :عماسملا فينشت ١487 /5ج :بجاحلا عفر ء197/”ج :يدمآلل

 ةياغ ١/١45ج :عطاسلا بكوكلا حرش «١/47/7ج :علاطلا ردبلا ١8ص :عماهلا

 .0564 /”ج :رينملا بكوكلا حرش ٠88" /5ج :ريبحتلا .١4ص :لوصولا

 نيّليلَّدلا نيب ُعْمَجبلا ُنِكِمُي ال ثيحب «ليلدب ل ناك ام يفالخ ىلع ٌعِراّشلا ٌصنَي نأ يأ )0
 و هّلْبَق يذلا نم ًاضيأ بيرق وهو «ريثك وهو ؛مّدقتملل ًاخسان ٌنوكيق ءامهدحأ ِرْخَأَت ىلع

 «444 /١ج :عماسملا فينشت 2167 /؟ج :عماللا ءايضلا :رظني .ءاملعلا قافّتاب اذه

 000 :عطاسلا بكوكلا حرش «47 /١ج :علاطلا ردبلا ,١278ص :عماهلا ثيغلا

 م.م عسل .٠4ص :لوصولا ةياغ

 2167 /؟ج :عماللا ءايضلا 2777 /7ج :ريرحتلا ريسيت :رظني «ءاملعلا ريهامج لوق وهو ()

 2771/7؟ج :جاهبإلاو جاهنملا ءى5 /4ج 52 عفر 94/1"24ج :ةلدألا عطاوق

 حرش «4ا/ /١ج :علاطلا ردبلا 2387ص :عماهلا ثيغلا «١/445ج :عماسملا فينشت

 .7009/57ج :ريبحتلا .8١4ص :لوصولا ةياغ 57١« /١ج :عطاسلا بكوكلا

 «لوصألا ءاملع رثكأ ُلوق وهو ءاهل فِلاَخُملا نع ًارخأتم نوكي نأ يف ةّيلصألا ةءاربلل يأ ()

 /١؟ج :بجاحلا نبا رصتخم .161 /7ج :عماللا ءايضلا 777 /”ج :ريرحتلا ريسيت :رظني

 ٠١. عماسملا فينشت 2161 /1ج :عماللا ءايضلا 2.558 - 577/7ج :رصتخملا نايب :

 :لوصولا ةياغ «١/١57ج :عطاسلا بكوكلا حرش «١/41/5ج :علاطلا ردبلا 416 /١ج
 .079/7ج :رينملا بكوكلا حرش 70757 -3051/5ج :ريبحتلا «4 ١ص

 ريرقتلا :رظني .ءاملعلا ريهامج لوق وه و .ًامّدقتم امهنم ٌحساّنلا ًنوكي نأ لامتحال يأ
 - 567/1 ج :رصتخملا نايب 210١١ /7ج :بجاحلا نبا رصتخم ٠١5. /"ج :ريبحتلاو
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 لوصألا ملِع ِدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصؤلا ٌجاَهْنِم

 مالسإلا ُمّدقَتُم اور اّمع هّيَرَم ٍرخأَت يف يِواّرلا مالسإ ٍرْخأَتل َرثَأ ال كلذكو
4 

 ْتَقوَي ال ٍداهتجاب اذه هلق نوكَي ْنَأ زاوجِل ؛(ٌحِساَ اذه» : يواّرلا ٌلوَق الو

 50 ٌحوسنم هنأ مِلَع اَمِل ؛(ُحِياَنلا اذه» :يواّرلا ٍلوَق يفالخب ءهيلَع

(0) 

00 

 ٍريزعلا باتكلا ٌتِجابَم ثهتنا

 قيِفوّتلا هللابو لوقنف ءةرَّهطُملا ةّنُسلا ثحبم يف غزرشنلو

 /4ج :بجاحلا عفر كود ج :يدمآلل ماكحإلا لوا /7ج :عماللا ءايضلا «<4

 ؛١/474ج :علاطلا ردبلا «*85ص :عماهلا ثيغلا «١/458ج :عماسملا فينشت 7

 1:09/5ج :ريبحتلا «١4ص :لوصولا ةياغ «١/١45ج :عطاسلا بكوكلا حرش

 .058 /7ج :رينملا بكوكلا حرش ,”*

 ؛١/140ج :ةلدألا عطاوق 2٠١8 /"ج :ريبحتلاو ريرقتلا :رظني ءءاملعلا ريهامج لوق وهو

 /١ج :رصتخملا نايب ,.7/١١٠3ج :بجاحلا نبا رصتخم .198/7ج :يدمآلل ماكحإلا

 . :عماهلا ثيغلا 2450 /١ج :عماسملا فينشت 2197 /؟ج :عماللا ءايضلا 2.3578 551/

 :؛ ؛لوصولا ةياغ «١/١47ج :عطاسلا بكوكلا حرش «41/4 /١ج :علاطلا ردبلا 0787 ص

 1 .579/7ج :رينملا بكوكلا حرش ٠" 0 ريبحتلا .١9ص

 21ج !ةيجاعتلا نيا ريصحتم ةرظني قفحلل ًافالخ هةلباحلاو ةيفاّسلاو ةكلاملا لوقا وهو
 :يدمآلل ماكحإلا «157 /؟ج :عماللا ءايضلا ,.558 - 737/7ج :رصتخملا نايب 46

 ل :عماسملا فينشت 27779771/7ج :جاهبإلاو جاهنملا ء148 - 197/9ج

 ج :عطاسلا بكوكلا حرش «416 41/4 /١ج :علاطلا ردبلا 085 ص :عماهلا ثيغلا

 وكلا حرش 06# - 8089 /5ج :ريبحتلا .١4ص :لوصولا لوصولا ةياغ ١

 15937 /7ج :ريرحتلا ريسيت 5١« 8 /7ج :ريبحتلاو ريرقتلا «338 - 0717//”ج :رينملا



 - و. # 0-0

 ةنّسلا فيرعت

 اهب قلعتي امو ةّرهطملا ةنسلا ْتَحَبَم 00 ههماد نو _ 5 ا

 [ةَّنّسلا فيرعت]

 ٌتَك هّنأل ا 0 رقت ٍلاعفألا ع نمو .ةلاعفأو لنحت ٌلاوق ةأ 7 : يه نيد

 ؟”يانكلا يف: ةريرقت رم امك .راكنإلا نع

 [ُهالَّسلاو ٌةالّصلا ْمُهيِلَع ٍءايبنألا "!ةَمِصِع]

 ٌنوُموصعَم ُمالَّسلاو ٌةالَّصلا مُهِيِلَع َنيِلسِرُملا ةءايبنألا َّنأ يِخأ اي ملعاو

 جات 0570/1 :ج «برعلا ناسل :يف (َّنَئَس) ةدام رظني .ٌةريّسلاو ٌةقيرطلا :ٌةغل ةّنّسلا )١(
 .771/80ج : سورعلا

 رحبلا 2777 /7ج :جاهبإلا عم جاهنملا :رظني .نييلوصألا حالطصا يف ةَّنّسلا فيرعت اذه (0
 ردبلا ."85 ص :عماهلا ثيغلا ق15/1ج :عماسملا فينشت اج :طيحملا

 بكوكلا حرش :1560/1ج :عماللا ءايضلا .«1574/”ج :ريبحتلا ءا//7ج :علاطلا
 داشرإ 4176 /؟ج :رينملا بكوكلا حرش ١4ص :لوصولا ةياغ ؛١577/1ج :عطاسلا
 .57ص :لوحفلا
 اذه نم "4١ص «ٍلعفب الإ فيلكت ال :ةلأسم رظني .لعف ٌفّكلا َّنأ كانه رّرُق ثيحو
 . باتكلا

 : ًامْصَع هُمِصعَي ِهّمَصَع نِم هّقبوُي اّمِم هّمصعَي ْنأ هِدبعل هللا ٌةمصعو ؛ْعْنَملا :ّغل ٌةَمْصِعلا (؛) ا

 .7١/507ج :برعلا ناسل ؛771/14ج :ةغللا سيياقم :يف (ٌمَصَع) ةدام رظنت .هاَقوَو هَعْنم ||

 موُصخملا ِةَرْدُق ُبْلَس يأ ِةَرْدُقْلا ُبْلَس : اهّنأ اهّمهأ نم ّةَّدِع ٌتافيرعت اهلف ًاحالطصا اًمأو

 َفْرَص يه وأ .اَهْيَلَع ُهَتَرُْق َبَّلَس ىَلاَعَتَو ُهَئاَحِبُس هللا َّنَأل اَهْلْعِف ُهُنِكْمُي الق «ةّيِصْعملا ىَلَع
 نيه راو عا نو موضقملا هللا مولي اني يقتل نع ةصتملا يالا
 رحبلا :رظني .3 ٍةعاط ع ىَلَ ِةردقلا لح ىلإ مج ار َكِلَذَو ءاَقَلْظُم ِةَقَفاَوُملِل ٍدْيَعلا ويت يه وأ

 - هذهو 21717 /7ج :رينملا بكوكلا حرش :477/ /7ج :ريبحتلا 7155 787 /"ج :طيحملا



 ٍلوُصَأْلا ملع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصُؤلا ٌجاَهْنِس | | ْ عد

 الصأ تنذ مهن َرْدِصَي نأ ٌحِضْي الق «انهبلع هنّملا ةّبجخ فقوتل ؛ًانَرَج
 ربا دانسألا لا معلا هدو ويتم لوب ادهع الة ريهص لؤي ل

 ٌخيشلاو «"”ٌضايِع يضاقلاو «""”ُيناَتْسِرِهَّشلا حتّقلا وبأو «ٌينييارفسإلا ٌقاحسإ
 0 2 2 نيذلا غيقت 75

 . موصعملل ماع ّيِهلإ ٌقيفوت ٌةمصعلا َّنأ وهو دحاو ىنعم لوح رودت فيراعتلا 5

 )١( :ناهربلا :رظني .ةّمألا عامجإب رئابكلا نم ًنوموصعُم مالّسلاو ةالّصلا مهيلع ءايبنألا ج١/

  "8/"ج :لوصحملا :«9١٠ص :يبرعلا نبال لوصحملا ,778ص :ىفصتسملا 747

 نايب 0791 /١ج :بجاحلا نبا رصتخم ءال٠١ص :ةدوسملا 776 /١ج :يدمآلل ماكحإلا

 /"ج :طيحملا رحبلا ,«707 /5ج :جاهبإلا عم جاهنملا ؛71///١ج :رصتخملا 147

 .7/؟ج :علاطلا ردبلا 2386 ص :عماهلا ثيغلا «447 - ١/447ج :عماسملا فينشت

 :عطاسلا بكوكلا حرش :7/١54١ج :ريبحتلا «157/7ج :عماللا ءايضلا ج١/488 

  . 9ص :لوصولا ةياغ  24١/7؟ج :رينملا بكوكلا حرش ١5.

 «يناتسرهّشلا «حتفلا وبأ ةدجلا دك وا ني كاد مسالا بأ نبديمحي +وه )0

 «روباسينب ٌتيدحلا عمس «(ه451/ ةنس دلو هند 45 ّيرعشألا مامإلا بهذم ىلع مّلكتملا

 مساقلا يبأ ىلع مالكلا أرقو هقفلا يف عرب «هريغو يريشقلا رصن يبأ مامإلا ىلع هقفتو

 ىلع مادقإلا ةياهن باتك :اهنم ا يننح امام اهيقنو + ار دع امامإ ناك «يراصنألا

 نسح ظوفحملا ريثك ناك «تانيبلاو جهانملاو لحنلاو للملا باتكو ؛مالكلا ملع

 :نايعألا تايفو :رظني (ه0544) ةنس لك يفوت ءمهفلا يوق ءظعولا حيلَم «ةرواحملا

 :ةبهش يضاق نب ١ تاقبط 2388-7837 /١7ج :ءالبنلا مالعأ ريس ال4 777 /4ج

374-771 

 دلو ؛يكلاملا ,ءيسلدنألا ءيتْبَّسلا ءيِبّصحَيلا .ضايع نب ىسوم نب ضايِع يضاقلا وه (9)
 .--يضاقلا مهنيب نمو سلدنألاو برغملا ءاملع ريثكلا نع ذخأ (ه851/5) ةنس ةتبس ةنيدمب

 لاك يبرعلا نب ركب وبأ يضاقلاو يفلسلا رهاطلا وبأو ءديز وبأ مامإلاو ءدشر نب ديلولا وبأ

 7 ةكلام بهذمب ًافراع «مهباسنأو برعلا مايأو ةغللاو وحنلاو همولعو ثيدحلا يف هتقو مامإ
 ىفطصملا قوقحب فيرعتلاب افشلاو ءملسم حرش يف ملعملا لامكإ اهنم ةديفم فيناصت فنص

 1 نايعألا تايفو :رظني .(ه045) ةنس شكارمب 55 يفوت «ةبطرق ءاضق ىلوت
 1 3137-1358 /١1ج :بهذملا جابيدلا ,77/760-2318ج : ءالبنلا مالعأ ريس 6

 .458ص :باتكلا اذه نم يساردلا مسقلا يف هتمجرت تمدقت (4)

 يضاقلاو «كروف نبا مامإلا :مهنم ؛ءاملعلا ٍرابك نم ٍةعامج ٌلوق ًاضيأ وهو (5)



 0 ٌمالَّسلاو ٌةالّصلا ٌمِهيلَع ٍءايبنألا ٌةَمصِع
 ةقرَسُك ةّسْخلا ىلع ٌةلاَّدلا الإ ًاوُهَس مهنَع ٍةريغّصلا ٌرودٌص ُروجُي» ؛موق لاقو

 ا نوهّبني كلذ عمو ٍةرمتب ٍِفيِفطَّتلاَو ٍةَمْقُ

 ا ملا 2 اولشري مل نيذلا ءايننألا امأو عاب 5 2 202

 آ

 0) 'ج

 ولؤلخ 0 0 لالَجلا 5 «يقارعلا د 0 نيدلا جارس مالسإلا

 ارا مامإلاو قرامألا ايركز 0 00 ا ظفاحلا مامإلاو 0

 ةياغ «458 ا :عطاسلا بكوكلا حرش 0 00 :ريبحتلا 5

 /١ج :رينملا بكوكلا حرش 705-707 /7ج :رهاوجلا و تيقاويلا 4١« ص :لوصولا

 )الل ا

 وهو ةّيعفاَّشلا نم نيِقّفحملا نع ٠60 /١٠ج :نيبلاطلا ةضور يف هِبَِو يوونلا ٌمامإلا ُهلَمَنو

 حرشو ء١140 ١50١ /"ج :ريبحتلا يف امك «ةلبانحلا ٍءاملع نم عُْمَج لوق ًاضيأ

 .175 /7ج :رينملا بكوكلا
 هللا ُنيِدَّنو «ُنحَن هراتخن يذلاو» :777 /١ج :جاهبإلا يف ٌيكبسلا نيذدلا جات مامإلا لاق

 ىلاعَت هللا ّنأو .ًاوهس الو ًادمع ال ءٌريبك الو ٌريغص ال .ٌبنَذ مهنع رّدصَي ال هلأ هيلع ىلاعت

 /١ج : عماسملا فينشت يف يشكرزلا مامإلا لاقو .«صئئاقتلا رودص نع َةَفيِرَّشلا مهِت ٍتاَوذ ِهّرَن

 ءاهداقتعا ُبَجَي ةقيرطلا هذه و» ل لوقلا اذهل يكبسلا جاتلا رايتخا نع 5/

 مامإلا تفَصو و .«ًاريخ اهب مّرجلاب ّيكبسلا ينعي ب - فئصملا هللا ىرَجَف ءاهادع ام خارطاو

 بهاذملا ُهزنأ وه ٌبهذملا اذه ول :لاقف 527 اذه 786 ص : عماهلا ثيغلا يف يقارعلا

 لوطي ىرخأ ٌلاوقأ ةلأسملا يف و .«نيقّقحملا ٍقاَفَّتا نع اذه ناهرب نبا ىكحح دقو ....
 /١ج :لوصحملا ء775ص :ىفصتسملا ؛١/19١7ج :ناهربلا :يف رظنت ءاهركذب ٌلاجملا

 /١ج :بجاحلا نبا رصتخم «0,/٠ص :ةدوسملا لكد/1ج :يدمآلل ماكحإلا كد

 ١15. /؟ج :رينملا بكوكلا حرش ء1554١ ١54٠ /”ج :ريبحتلا «147

 :ريبحتلا ال /71ج علاطلا ردبلا ل55 75ج: لوصحملا 277/5 ص :ىفصتسملا :رظني

 :رهاوجلاو تيقاويلا هباتك يف ٌنينارعشلا مامإلا هّبَسُن لوقلا اذهو 5 - ١1551

 .ف5ك ينيوجلا نيمرحلا مامإل "*5/7ج
 - تيقاويلا هباتك يف ٌينارعشلا ٌمامإلا هرّكُذ نيلسرملا ريغو نيلسرملا ِءايبنألا نيب , ٌليصفّتلا اذه



 ٍلوُصألا ملع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصؤلا ٌجاَهْنِم 10 ٠

 ."”لجو َّرَع هللا يدي نيب جورُخلا ِهيَلَعَف كلذ َريغ َلاَق نم

 [هزاوَج ىلع ليل ٍءيشِل © هُريِرقَت]

 ُدَحَألا َكلَّذ َناَك وّلو «لِطاَب ىلع ًادحأ هلك هللا لوس 3 نأ صن ال ْنذإف

 ْعْفَر ىلع ًاَضيأ ٌليلَد وهو هل ٌريرقت لغفلا ىلع هيي هّئوكُس َّنإَف «ًاقفانم وأ ًارِفاَك

 .'"”لعاَقلا ٍريغ نَعو ٍلعِفلا كلذ لِعاَف نَع جّرحلا
 هلك نركي نأ َنيِب ٍلعِفلا ىلع هّيوكّسو لَك هريرقت يف َقْرَق ال 0 ل نات

 ٍءايبنألا يف ٍففالخلا ٌءارجإ يغبني ال :ٌةعامج لاقو» :هلوقب "5٠/؟ج :رهاوجلاو -
 50 ابدأ ٌوشحم مالك وهو  اولَّسرُي مل نيذلا ءايبنألا يف الخلا نيترو نيلصرفلا

 .هتاريرقتو هِلاعفأو هلاوقأ عيمجب ب انل ٌعّرْشُم َلوسّرلا ّنِإف ٠ ءةمصعلاب لوقلا ىلع لّسْرلا ةّيُّجح

 كلذب لئاق الو «ياعَملا ٌعيرشت هيلع قّدصَل ؛ ام ٍيصعم يف ٌعوقولا هيلع ٌقدَص هنأ لف

 . «ًادَبأ

 نو زها وجتلاو رهف اولا بانك يف هركذ انه يزارعتللا مامإلا ضخم يذلا لوقلا اذه )١(

 مل نيذلا ٌءايبنألا :لوصألا ءاملع: نم ةعامج لاو: ؟لاقق لوصأللا ءاهلع لع ةعاسج نع

 نزهغ نو عوزخلا هيلعف كبد ريع مهن لاق نكاو «قالع ريغ يو املقق ةوموصمم الجر
 دقو «ءايبنألا بونذ مسا اّنم ٌدحاولا لّعتَي نيأ نِمَف .. . مهيدي أ نيبو لجو ّرَع هللا يدي َنيَب

 مهيلع ءايبنألا نَع ْبِجأو ءَبَدألا ْمّرلاو ءْمَهْفاَف ءنيبَّرقُملا تاعّيس ٍراربألا ٌتائسح :اولاق

 لا هلّدع نم حيرجتي ةدئاف أو ءمهياقُم نع باججح يف ناك نَم لك كَدهَج ُمالَّسلا

 نأ يل رهظَي يذلاو .(بّرقأ مثإلا ىلإ كلذ لب هللاو ال !؟كلذ ىلع ٌدحأ ٌباثُي له !؟ىلاعت

 نِي نيلَسرُملا ءايبنألا ةمصعب َنيِلئاقلا مهُّسفَن مه لوقلا اذه مهتع لوعسلا ةعامجلا هده

 _ مالكلا رم دقو ءلَسرُم ريغ وأ ٍلَسرم يبن نيَب مهّدنِع قرف ال ءاوِهَس وأ ًادْمَع ٍبونذلا عيمج
 : ةمصعلا ثحبَم رظنيو . 1١407 /”ج : ريرحتلا حرش ريبحتلا :رظني .ةقباسلا ةحفصلا يف مهنع

 -719/1؟ج :رهاوجلاو تيقاويلا باتك يف مهنع ةبوجألاو مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألل
0 

 فيلشن 217417 -785/1ج :رصتخملا نايب «417 - ١/١١41ج :بجاحلا نبارصتخم :رظني (؟)

 /؟ج :علاطلا ردبلا .786-85 ص :عماهلا ثيغلا ؛«458- ١/441ج :عماسملا
 ل ءايضلا 5

 1١94-٠198 /7ج :رينملا بكوكلا حرش .97ص :لوصولا ةياغ «440 - 19/1ج

 .(أ/7١/ق) ةياهن (*)

1 

4 



 عك 5 ا
 م 2 ٌيبنلا لاعفأ

 ةردن لكم كالا قلت رك ذا ا ف

 ,"0ال مأ ًادانِع هب ٌدادزَيو ٌراكنإلا

 ٌريرقت ساّنلا عيمجج نِم هّدهَّش ام لك ىلع ِهِلي هتوكُس َّنأ :رمألا لصاحو

0 00 
 [© نبنلا لاعفأ]

 هّنأل ؛ "”ةهاركب ُفَصوُي ّلعِف لكي هللا ٍلوسَر ٍلاعفأ يف سيّلو» :ٌءاملعلا لاق
 الإ حصألا ىلع يعل ٌكلذل هَع َءَدَش َرَش اميف ٍلِخاَد ريغ هيغل ملا ؛ ٌنيبُمو عّرشم

 هعوُقوب فيك ءهِمَأ نم يتلا نِم عوقولا ٌرداث ووركملا َع َعِوقُو َّنِإَف ًاضيأو . . ٍةنيرقب
 0 د هل 5 اَمِم هّصخَي اكدت نأ 5 دق ول كَ هنم

 )١( :رصتخملا نايب «417 - ١/١١4ج :بجاحلا نبا رصتخم :رظني ج١/787- 27417

 :علاطلا ردبلا 86-085 ص :عماهلا ثيغلا «448 - ١/4417ج :عماسملا فينشت

 بكوكلا حرش .1497 - 1591 /7ج :ريبحتلا ,«7//161ج :عماللا ءايضلا ,.4 - 8/7ج

 :عطاسلا ج١/574 -  »45٠/7ج :رينملا بكوكلا حرش .«47ص :لوصولا ةياغ ١95 -

104 

 /١ج :عماسملا فينشت :رظني .مّرحُملا يف عوقُولا نِم هيمصعل ؛ ىّلوُأ باب نِم ٍةمرحب الو (1)
 /١ج :عماللا ءايضلا ٠١ /؟ج :علاطلا ردبلا "87 ص :عماهلا ثيغلا «454- 4

 .97ص :لوصولا ةياغ «١/١45ج :عطاسلا بكوكلا حرش

 ثيغلا «454 - ١/458ج :عماسملا فينشت 27141 /ج :طيحملا رحبلا :مدقت امل رظني (؟)

 :عماللا ءايضلا ١486 - ١1588 /"ج :ريبحتلا ٠١ /؟ج :علاطلا ردبلا .87ص :عماهلا

 بكوكلا حرش «95ص :لوصولا ةياغ «١/١55ج :عطاسلا بكوكلا حرش لكن كج

 .145 - 197 /7ج :رينملا
 ٌكلذكو ءِزاوَجلا َنايب هب دَّصَق هّنأل؛ هنم هوركُم ٌريغف ءانّقَح يف هّركُي اّمِم ُيَنلا هلَعُف ام اأو (؛)

 ٍءاملُعلا نَع ٠١7 /؟ج :عومجملا يف هيِيَذ يوونلا ٌمامإلا ىكح دّقو «ىّلوألا ٌفالخ ًاضيأ

 .ةّمألل عيرشّتلاو نايبلل ؛ِثيِلثَتلا نِم هَّشَح يف لضفأ هنأ :نيّئَرَم نيّئرَمو ةّرَم َةَرَم هثوضُو يف
 /؟"ج :ريبحتلا 2787 ص :عماهلا ثيغلا «554- ١/458ج :عماسملا فينشت :رظني |
 حرش «١/١41ج :عطاسلا بكوكلا حرش ١5١« /؟ج :عماللا ءايضلا 60-1588 إ

 .145 ١97 /؟ج :رينملا بكوكلا



 0 3 قم 08
 ٍلوُصألا ملِع ٍدِصاَمَم ىلإ ٍلوُص اوُصَولا ٌجاَهْنِم | ب

 هياقَمل ٌةنايِص ؛'”ىلوألا فال هّنب كك هلاعفأ نِم ةيش فَّصوُي ال ٌكلذكو

 ”يرشلاو لكألاو ٍدوعُقلاو مايقلاك «ًايّلبِج هلاعفأ نِم َناَك امو :اولاق .ِفيِرَّشلا

 لحمل ًانايب را «باتكلا يف لِمْجأ ٍءيشل ًانايبوأ

 ىلع حاكّنلا 7 هِتدايزَك ءهب ًاصّصخُم ناك وأ «©!ِةَقرَّسلا ٍةيآ يف عطّقلا

 )١( ةقباسلا عجارملا :رظني .هيف هيف ٌجرّدنم وأ ءووركملا لْئِم ِهّنأل .

 نبا هلأ هِتَمَأ ىلإو هيل ! ٍةبسثلاب ٍةحابإلل ُنوكت ةّيّلبجلا هّلاعفأ َّنأ ىلإ ٍءاملُعلا ٌريهامج بهذ (؟)

 :ناهربلا : رظني ةقلخلا يهز لحنا ىنإت كلفو ءاهب انْدّبعُت الو «ٌعيرشَتلا اهب ًادوصقَم

 401/١(, ج :بجاحلا نبارصتخم :7177/1-١778ج :يدمآلل ماكحإلا ,*71/1ج

 عفر 07178 - ”ا/ا//١ج :رصتخملا نايب 279/8 /7ج :رارسألا فشك .١76ص :ديهمتلا

 ءايضلا 2407/7١ ج :ريبحتلاو ريرقتلا «751/ /"ج :طيحملا رحبلا كد جل :بجاحلا

 الق ١/8/1 :رينملا بكوكلا حرش ك١ جا : ريرحتلا ريسيت لا /ج : عماللا

 .لا١ ص :لوحفلا داشرإ

 هّنإف هلم ردع نب هلا ديعءانذيبب ادق امك نتا الف تراكك ب يت" وئازكلا» ٌحاملعلا لاق
 نإو «ِةَرِجاََطلا ِوِراّنأِب ًاكُربت؛ يبنلا ُةَقاَن ْتَكَرَب ُتْيَح ْتْيَح اَهَكَرَب ىتح ِهِيَقاَن ٌماَظِخ رج ّجَح اذإ ناك

 هل يس سانا تندد هنأ ف : ءادتتلا رغم 12 لك دقو «سأ الف ًارابكتسا الو هنَع ٌةبْغَر ال هّكَرَت

 حرش ريبحتلا ء711/ /”ج :طيحملا رحبلا كد 71ج :بجاحلا عفر :رظني .كلذ يف

4 . 

 ناسل يف امك ؛ماهبإلا لصأ يلي يذلا دْنَّرلا فَرَط وهو  عوكلا نم قراّسلا َدي هِعطَق ٌتيدح («)
 باوبأ عامج باتك «ىربكلا هننس يف يقهيبلا هجرخأ :- 7/4١7ج (َعَوُك) ةدام ءبرعلا

 ْفُكلا لصفم نم ىّنمُيلا هُدَي عطقّتف ًالوأ قرسي قراسلا باب «ةقرّسلا يف لجّرلاو ديلا عطق
 مقر ؛عطقلا فيك باب ءدودحلا باتك «ىرغّصلا هئنسو 20170717 مقر «راّئلاب مّسحُي ّمث

 لاق .("57) مقر «تايدلاو دودحلا باتك «هننس يف ينطقرادلاو ,.0865) (”65)

 .«ٌلاقَم ثيدحلا اذه ٍدانسإ يفو» 6 0 هننس يف ٌنيقهيبلا 1

 92 ع لح 00 عفر را ا
 | ريرقتلا 2101/5 :عماللا ءايضلا 3١ /؟ :علاطلا ردبلا :788ص :عماهلا ثيغلا
 ا :عطاسلا بكوكلا حرش «1477- ١577/7 :ريبحتلا «40 /7 :ريبحتلاو

 3 .178/7 :رينملا بكوكلا حرش «97ص :لوصولا



 0 لع تسلا ٌلاههأ

 ."اووسن عبر
 انسل نّيبملا َريَغو ")هب لمعلا انيلع ُبِحِبَق انّمح يف ٌليلد َنايبلا َّنأ ٌحضاوف
0 

 (!نال رَقلا] , "بكار ٌجحلاك ّيعرَّشلاو يللا نب ب هك هِلْعَف نِم دّدرَت اًميِفو
 َلصألا َّنأل ؛ يليجلاب قَسْلَي ْنأ لوتحُي اذَه ىلَعَف [رِهاّطلاو لصألا ضراعت يف

 ٍنايبِل تعب لي هّنأل ؛ّيعرَّشلاب قَحْلَي ْنأ لوتحّيو ءانَل ُبحَتسُي الف «عيِرشنلا ُمدَع
 01 ا اعلا

 ماكحإلا :رظني .ءاملعلا قافّتاب هيف هثكراشم ةمألا نم ٍدحأل سيل هب ةّصاخلا ٌلاعفألا هذهف (1)
 /١ج :رصتخملا نايب 50١/١ -401١« ج :بجاحلا نبارصتخم .١/778ج :يدمآلل

 :عماسملا فينشت ٠١ - 21١8 /5ج :بجاحلا عفر «,198/”ج :رارسألا فشك «؛<

 211 /7ج :علاطلا ردبلا 88"27ص :عماهلا ثيغلا 250٠0 /"ج :طيحملا رحبلا .١/449ج

 :ريرحتلا حرشريبحتلا «407/7ج :ريبحتلاو ريرقتلا ١5١ - ١1١ /7ج :عماللا ءايضلا

 :لوصولا ةياغ 457 /١ج :عطاسلا بكوكلا حرش 17١« /”ج :ريرحتلا ريسبت ١1505 /”ج

 .487/7١ج :رينملا بكوكلا حرش .47ص

 ابوُدْنَم ناك ْنِإَو ءٌبِجاَوَف اًبِجاَو ناك نإ ِهنِّيب يذلا ٍلَمْجُملا كلذ ٌمُكُح ُهُمْكح نوكيف (
 2770ص :لوخنملا :رظني .ٍِفوُسْكْلاَو ٍضْرَمْلا ٍةاَلَصَو ِةَرْمُعلاَو جَحلا ٍلاعفأك ٌبوُدنمَف

 .7/١70ج :طيحملا رحبلا 25948 /7”ج :رارسألا فشك ا ا

 ؛ةورّملاو افّضلابو ٍتيبلاب هتلحار ىلع عادّولا ةَبَح يف ُنِبَّنلا فاط» :لاق هيَ رباج نع ()

 سابع نبا نعو )/١17(. مقر يعم وو دمع حلا :ةدولاستلو فرقا سانا هاَريِل

 يف ءيشب هيلإ ٌراشَأ نزلا ىلغ يا املك ءِريعَب ىلع وهو ٍتيبلاب فاط هللا لوسر َّنأ» :او

 .قباسلا عضوملا سفنب (17177) مقر «ملسمو «هحيحص يف يراخبلا هجرخأ .ارّبكو هدي
 نِم ٌِِشاَن ُدّدَرَت ..هِلْعِف نِم دّدرَت اميفو) :7/7١ج :علاطلا ردبلا يفو ءلصألا يف اذكه (4)

 .(.رهاّظلاو لصألا ضّراَعَت يف نيلوقلا
 /١ج :جاهبإلا .,١1ص :عماوجلا عمج ء٠77 - ١/18١7ج :يدمآلل ماكحإلا :رظني (

 /؟ج :علاطلا ردبلا 089 -788ص :عماهلا ثيغلا 49٠« /١ج :عماسملا فينشت ,77

 بكوكلا حرش :15789 ١554 /ج :ريبحتلا «171/7١ج :عماللا ءايضلا .1 -

 - ١18٠ /7ج :رينملا بكوكلا حرش 97ص :لوصولا ةياغ «457 557 /١ج :عطاسلا

187 

 - يأ ةحارتسالا ةسلجو ًابكار ّجَحلا يف انباحصأ مالك و» :هلكك يقارعلا ظفاحلا مامإلا لاق



 ٍلوُصَألا ملع ٍدِص ىلإ ٍلوُصُؤلا ٌجاَهنِم أ ع || 2

 وأ ِبْذَن وأ وج نوري شدو هانْرَكَذ ام ىوس امأو ار
 وَ ُج

 ©90ةدابع ريغ مأ َناَك ٌةَدابِع كلذ يف هلم هم ةَحاِبِإ

 ركشي يوسي و« الكم جاو اذه هك هلوقك ٌُصنب : هلغفِل ةفّضلا ُمّلعُتو

 0 هعوُقوب وأ «مولعَملا هوك يف اًذكل ٍراسُم لعِفلا اذه :هلوقُك ءةَبَترَملا مولعم

 . "ةحاَبِإ وأ بدن وأ ٍبوجُو ىلع ٌلادل ًالاّثيما وأ

 َنإَف ءناذألاب ٍةالّصلاك :ُهّصخَت ٍتاّرامأب ًاضيأ بجاّولا ٌةَفِص زّيمتتو :اولاق

 اهل ْنّدؤُي ال ام فالخب «"ٌةَبِحاَو اهّل ْنّذؤُي ام لك َّنأ ةَعيرّشلا ٍءارقتساب َتَبَن
 َغ لمت © رعلا نك ًاهبأ توجؤلا خت كلذعر.:ىافعمالاو ديعلا ةالضع

 ؛ *”ٌدَحلاو ناتخلاك ْبجَي مل ول ُهنِم

 :عماهلا ثيغلا .- يلا 0 0 م اولا ع جلا ِ-

 ا مامإلا لاق ؛مهدنع رهظألا ل يف ًاضيأ ةلبانحلا 0 4451ج : عطاسلا

 /؟ج :ريبحتلا .(كَط َدَمْحَأ ماَمإلا ٍلْعِف ٌرِهاَظ َّوُهَو ٌحَضْوَأَو ُرْهظَأ َوُهَو١ :ك يلبنحلا

 .181 /7ج :رينملا بكوكلا حرش :رظنيو ؛ 4

 نايب «405 ١/ ج :بجاحلا نبا رصتخمو «ةقباسلا عجارملا :رظني .ءاملعلا رثكأ ٌلوق وهو )١(

 رحبلا «١5ص :عماوجلا عمج «27948/7”ج :رارسألا فشك :71ا//١ج :رصتخملا

 .ال 5 ص :لوحفلا داشرإ ال5 ص : ماحللا نبال رصتخملا 1037 /”ج : طيحملا

 ثيغلا ١/* :فينشتلا وال /؟ :طيحملا رحبلا 217 ص :عماوجلا عمج : رظني قفز

 - 1437/7 :ريبحتلا 2177/7 :عماللا ءايضلا «1/7 :علاطلا ردبلا ."84 ص :عماهلا

 رينملا بكوكلا حرش 257١ ص :لوصولا ةياغ ع :عطاسلا بكوكلا حرش 548

-1860. 

 نإو ءاهّل َناذأ الف ٍةلفاَّثلا ٌةالص اّمأو ,ةّصورفملا ةالّصلا صئاصخ نم ةماقإلاو َناذألا َّنأل (7)
 ؛177/1ج :عماللا ءايضلا :رظني .ءاقستسالاو ٍديِعلا ٍةالصك ٌةعامجج ىَدْؤُي اهّضعَب ناك

 .(ب/1١/ق) ةياهن (4)

 اك طقف عطّقلا بناج نِم ِهيلإ اًنْرظَن اذإ ًالثم  دودُحلا نم هريغو - قراّسلا دي عطقك حلا )2(
 ضرخو هَدَي عطَق لق عرشلا انيأز اًنكلو مَّرحُملا ِء ءاذيإلا نِم هيف امِل ؛ ًاعونمم

 كلف ىلع

 + | ذاتخلا كلذكو ءٌبجاو (عطقلا) َلعفلا اذه َّنأ ىلع كلذب انللدتسا ساّنلا ٍلاومأل ًاّطفح



 عم ده 200

 ا ع يبنل لامفأ موهلع ب ا اعفأ

 نك امك :؛ةزامألا نع توخولا فلست دقو. تل نوقع ايون ذلك نأ
 00 وهّسلا دوجس

 يف ٌريثك َكلذو «ٍةبرُقلا دَّرجُمب لّصحَي :هنوكب هِريَغ نع ُبدّنلا ُرّيمتيو :اولاق
 "”تاعّؤطّتلا نم كلذ ٍوحّنو ءِرْكِؤو ٍةءارقو موصو ٍةالَص نم ٍةعيِرّشلا

 هّنأل ؛ انّمَحو ِهِلكَي هّقح ىف بوجُولل وهف «بودنملا ٌةَفِص ٌتَلِهُج اذإ :اولاق

 لا

 ءاهيلإ ٌرظَّنلا هيلع مّرحَي نَم ٌقح يف ةروّعلا ىلع عالطالاو «حرجلا ملأ نم هيف ال ؛ ًاضيأ ٍِ

 /3ج : ريبحتلا 2157 /7ج ف عماللا ء ءايضلا :رظني .بجاو هنأ انْمِلعُف 56 كلذ عمو

 .188 / 7ج :رينملا بكوكلا حرش :444 /١ج :عطاسلا بكوكلا حرش ؛:4

 /؟ج :علاطلا ردبلا 4:0”*2ص :عماهلا ثيغلا 451 - 460 /١ج :عماسملا فيئشت «01
 حرش ١مم ١158 /7ج :ريرحتلا حرش ريبحتلا 2177 /؟ج :عماللا ءايضلا كة 1“

 /؟ج :رينملا بكوكلا حرش 47ص :لوصولا ةياغ «444 447 /١ج :عطاسلا بكوكلا
 شل ا

 ْعْنَمْلا ّلصألا َّنِإَف ءٍةالَّصلا يف ٍةَوالَّتلاو ِوِهَّسلا ٍدوِجس يف امك ليلذل نوكي تلكتلا اذهو )00

 .بوجولا نع اجَرَخ دق نالاثملا ناذهف امهيوجو ىلع امهل هلع مل اذه عمو ءامهنم

 /١ج :عطاسلا بكوكلا حرش «1579/ :ريبحتلا «195 ١4/7 :علاطلا ردبلا :رظني
5 . 

 :رئاظنلاو هابشألا باتك يف ةدعاقلا هذه ىلع ّمالكلا هاك ٌيطويّسلا ظفاحلا ٌمامإلا طسَب دقو
 .(بجاول الإ ُكَرْتُي ال ُبجاولا) :ةدعاق ء.١ 58ص

 36 /؟ج :علاطلا ردبلا 079١ ص :عماهلا ثيغلا 240١ /١ج :عماسملا فينشت 20264

 .185/7ج :رينملا بكوكلا حرش .47ص :لوصولا ةياغ «544 /١ج :عطاسلا
 ءايضلا "4١ص :يجابلل لوصفلا ماكحإ :رظني .ةّيعفاّنلا رثكأو ةّيكلاملا لوق وهو (؛)

 :طيحملا رحبلا «57ص :عماوجلا عمج 2٠١9/7 ج :بجاحلا عفر 215/7 ج :عماللا :

 /؟ج :علاطلا ردبلا 9:0”*2ص :عماهلا ثيغلا «١/١50ج :عماسملا فينشت «157/5ج

 .47ص :لوصولا ةياغ «4554 /١ج :عطاسلا بكوكلا حرش 0



 وصألا ملع باقم ىلإ يوشؤلا جافنِع 00 ه١
 نأل ةكايؤل وه هليقو ."كللكلا دعب قدعضملا هنألا يدلل وه < لبق

 1 يراد ملا

 [ِلغفلاو ٍلوَقلا ضْراعت]
 ىَضَتِقُم راركت ىلع ٌليِلَد َّلّدو ءاَقَلاْخَت يأ لعِفلاو ُلوقلا ّضَراعَت اذإ :ةلأسم

 يف .ءاَروشاَع ٌموَص ّيلع ُبِجَي :َلاَق ْنَأَك هل هب ًاًصاَح ُلوّقلا َناك ْنِإف :ٍلوَقلا
 ٌمسان ٍلعِفلا وأ ٍلوّقلا يف ٌرخأَتُملاَف مكرتلا سي رن نري رطأو دك
 .ٌرِمَتسُملا ٍزاوَجلا ىلع لعففلا ٍةَلالدِل ؛ِللكك هَقَح يف امُهنِم مّدقتُملل

 ؛ُحيراّتلا نيت يب نأ ىلإ ثقّرلا ٌحَصألاف ءلعفلاو ٍلوقلا ني ُرأَتُملا له نإف

 .ِرَخآلا ىلع امُهنِم ّلك مّدقَت ٍلامتحا يف اًمهئاوتسال

 الف «ءاروشا ٌموَص مكيلع ُّبجَي :َلاَق أك ان اَصاَح وَما َناَكْنإو
 اًمأو كي هَل ٍلوَقلا اذه ٍلوانت مدع ؛لكي هَّقَح يف لعفلاو ٍلوَقلا نيب هيف ًةضراعُم

 ىلع ٌليلد َّلَدو ُخيراّتلا مِلُع َّنِإ مُدقتُملل ٌحساَن امهنم ُرخأتملاف ة ةّمألا ّقََح يف

 . لعِفلا يف هب يس أَلا

 مّدعِل ؛انّقَح انفع يف َضْراعَت الف لعفلا يف هب يّسأَتلا ىلع يل لدي مل اذإ اأو

 .انّقَح يف لعِفلا مكُح ٍتوبث
 :ةايلعلا لاق: لغفلا وذ لرقلاب لمني هلا علمالاو يراك له نانو

 :لاق ْنأَك نكي هلو اَنَل ًاَماَع ُلوَقلا َناَك ْنِإَو

 هَل لوقلا ُمَّدِقُيَف َمّدقَت ام رخآ ىلإ «ءاروشاع ٌموَص مكيلعو ّيلع بجي

 :لاق ْنأك َاَّصَن ال كي هيف ًارها ماعلا ُلوَقلا َنوكَي ْنَأ اّلِإ لعِفلا ىلع ٍةّمُأللو

 'ةّيعفاَّشلا نم ٍريِبُكلا ٍلاّفَقلاَو يفريّصلاو ٍةَلرَتعملاَو ِةّيفتحلا نم ةعامجو ةلزتعملا ُلْوَق وهو )١(
 ؛ريرحتلاريسيت 27949 /7ج :رارسألا فشك :رظني .هبذ دمحأ مامإلا نع ةياور ًاضيأ وهو

 ١51/7 - ٠14178 /8ج :ريرحتلا حرش ريبحتلا ؛؟104 /”ج :طيحملا رحبلا «1377/ج

 هللا ريرحتلاريسيت 27949 /7ج :رارسألا فشك :رظني .ةلبانحلاو ةّيفنحلا لوق وهو (؟)

 .:طيحملا رحبلا :رظنيو «7//141ج :رينملا بكوكلا حرش ء4175١/ج :ريبحتلا 17

 ..164 /”ج



 - هع مع
 لوقلل ٌصيصخت ًاذإ لعفلاف ءَمَّدقت ام رخآ ىلإ ءاروشاع وص ليناو رك لع حت

 َّنأل ؛هيف َحْسَن الو «كلذ لهجُج وأ هنع رَّجأت وأ ِيِلَع مَن دقت هلك هَّقَح يف ماعلا

 . "”عخسَّنلا نم يأ هنم ُنوُهَأ ٌصيصخنلا

 (ةّرْمَهلا حئفب) ٍراَبخآلا يف اللا
 [رَبَخلا ماسقأ]

 ٌعوطقَم : اّمِإ ِهّنأل ؟ماسقأ ٍةثالث ىلإ هنع ِةّي ةّيِجراحخ ٍرومأ ىلإ رظْنلاب مسني يلا

 .ٌنونطظَم اّمإو هِقْدِصِب ٌحوطقَم وأ هبزكب

 [هبذكب ٌعوطقملا رّبَخلا :الوأ]

 ,*!ناعفتري وأ ناعمتجَي ناضيقنلا :لئاقلا لوقكف ءهبذكي ٌعوطقملا اّمأف
 ُهُقالِخ مِلُع ام ّلُك هبذكب عوطقملاب اندارمف ءٌميدق مّلاعلا ملا لوقو
 ادا 4 ا

 نبارصتخم ؛707- ١/7417ج :يدمآلل ماكحإلا :يف ليصفّتلاب ٌمَّدقت ام عيمج رظني )١(

 - 777 /١1ج :جاهبإلا عم جاهنملا «١/7894ج :رصتخملا نايب 417/١« ج :بجاحلا
 /١ج :عماسملا فينشت 2115 - ١70 /7ج :بجاحلا عفر «57ص :عماوجلا عمج ,0

 ردبلا ؛94"7 -797ص :عماهلا ثيغلا .7374 7١56 /”ج :طيحملا رحبلا 44984 481

 275 -8/7١ج :ريبحتلاو ريرقتلا ء1590 - ١75 /؟ج :عماللا ءايضلا «17/7ج :علاطلا

 حرش ١6 -48١/ج :ريرحتلا ريسيت .1-4994١1401/ج :ريرحتلا حرشريبحتلا

 :رينملا بكوكلا حرش 97 95ص :لوصولا ةياغ «447 - ١/557ج :عطاسلا بكوكلا

 700 ١14 /1ج

 .(8١/1ق) ةياهن (#)
 : جاهبإلا عم جاهنملا :رظني .ٌةدراب ٌراَنلا وأ «ناعفتري وأ ناعمتجي ناضيقنلا :لئاقلا لوقك ()

 - 7775/4 ج :ريبحتلا «54/7ج :علاطلا ردبلا ١6" /"ج :طيحملا رحبلا .146/7ج

 .718/7-8194ج :رينملا بكوكلا حرش «7//401ج :عطاسلا بكوكلا حرش ء 3777

 .ةقباسلا عجارملا :رظني .ميدق ملاعلا :ةفسالفلا لوقك (7 ْ
 رحبلا .7596 /1ج جاهبإلا عم جاهنملا 27١ /7؟ج :يدمآلل ماكحإلا :يف مّدقت ام رظني )7

 ردبلا «5٠4ص :عماهلا ثيغلا 2.4517 - ١/577ج :عماسملا فينشت 7١10 /"ج :طيحملا

 - / 7؟ج :عماللا ءايضلا 0179" 1775/5 ج :ريرحتلا حرش ريبحتلا «19/7ج :علاطلا



 ٍلوصألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوّصؤلا ٌجاَهْنِم 0 0 0 و ريتا[ ل

 للك هيلَع ٌبوذكمَف ليوأّتلا لبقُي مّلو ًالطاب مهو رّبَح ٌلكو :ءاملعلا لاق

 ٌلصاَحلا َمهّولا َلازأ هركذ وّل ًائيَّش هنم يواّرلا ّصّقَن وأ «لطابلا لوف نَع ِهِيَّمْضعِل

 هّنإف هيما ِي نأ : :يوُر ام :ليواثلا لقي مو ءالطاَب مهرأ ام لات

 هنأ ىلع عطاقلا ليلدلا لد دقو .«كلذ ّنهّذلا ْيَأ مهولا يف ٌعِقوُي 5 ثول مهوُي

 .'7ثودحخلا نع هّرنُم ىلاعت

 هاَرَر ام ءَمُهَولا َلازأ أ هَرَكَذ ناك ول ٌصْقَن هيواَر نِم هيِف لّصحح ام ام ٌلاثِمو
 ٍرِخآ يف ِءاشعلا ًءالص لك يَّنلا انب ىَّلَص :َلاق و َرِمُع نبا نع ""ِناخيَّشلا
 اهنم ةَنَس ةّنِم ٍسْأَر ىلع ىلع هَ ءمِذَه مكتليل مكتيأَر١ :َلاَقَف َماَق مَّلَس املك ءهِتايَح

 يف ٌسانلا لِهَوَف» :رمع نبا لاق «ٌّدَحَأ ضرألا رْهَظ ىلَع َموّيلا وُه نّمِم ىَقْبَي ال

 طِلغَم .«ُنرَّقلا كلذ "”مِرخْنَي نأ ديِرُي مويلا وُه نِّمِم ىقبُي ال :لاق امّنإو .هتّلاقم
 حضويو ؛(؟”طّلَغلا ٌلَهَولاَف « ل ع لا

 ري 51+

 ٌسْفَن ضرألا ىلَعو ٍةَنَس ُهَِم يِتْأَت ال» : هإلَح ٌيرْذُحلا ٍديعَس يبأ ٌثيدح كلذ

 ةياغ 2461 /7ج :عطاسلا بكوكلا حرش :757/7ج :ريبحتلاو ريرقتلا 1175-1178

 .48ص :لوحفلا داشرإ ؛118/7-719ج :رينملا بكوكلا حرش «460ص :لوصرولا

 عماهلا ثيغلا «578 - ١/451ج :عماسملا فينشت 23718 /7ج :طيحملا رحبلا :رظني )١(

 , :عماللا ءايضلا ء179/7ال /1ج :ريرحتلا حرش ريبحتلا ؛٠7 /؟ج :علاطلا ردبلا 4٠« 95ص

 . حرش :408ص :لوصولا ةياغ «409و50ا//7ج :عطاسلا بكوكلا حرش 375 /7ج

 : .88ص :لوحفلا داشرإ 719 7/7ج :رينملا بكوكلا

 ؛ءاشعلا دعب ريخلاو هقفلا يف رمسلا باب «ةالصلا تيقاوم باتك ءهحيحص يف يراخبلا (؟)

 , انس ةئام يتأت ال هلوق باب ءر#و ةباحصلا لئاضف باتك ءهحيحص يف ملسمو «(01/57) مقر

 .018071) مقر «مويلا ةسوفنم سفن ضرألا ىلعو
 .90/15ج : ل ا ا ل ء«يضقنيو عطقني يأ (9)

 رسكب ُتلِهَو امأو ءطِلَغ يأ ًابْرَض برضي برضك هَّالْمَو اهربجل ليز ءاهلا مقلب لكو )0

 رظني .عّرّقلا حتفلاب لّمّولاو ءُتْعَرَق هانعمف ءاَرَدَح ُرذخأ ُترِذَحَك ًالَمَو ءاهحتفب لَ
 .قباسلا عجرملا



 هيزكب ٌعوطقملا رّبْخلا

 و
 ها

 لِي هللا ٍلوسَر نِم ُلوّقلا اذه ًناكو» : هي ٌرِباَج لاق ."'مويلا ''”ةٌسوُفنَم ٠

5 
5 
 ة

 لبق هك
 ملفا لاق مق

 هللا نأ ةياور لي ّيِبَّنلا ىلإ بوسنّملا ٌضعَب :هيذكي عوقملا نموا :اولاق
 اًذِإ امك ءًارثاوُت ِهِلْقَن ىلع يعاودلا رّفوَتَت اميف ًاداحآ لوُقنَملاو مّدقَتُملا ةئسفن قلخ

 لقي ملو ءِساّنلا نم اَلَمي ِبطُحلا َتقَو زدملا نع طعن تيطخلا نأ دان علا

 . ””ةاعلل هِتفَلاخِمل ؛هبِذَكِب عطقُيق ُدِجاَولا اذَه الإ انيَلِإ َكلذ

 قزَجعُم اّلب ِهِداَبِع ىلإ ىلاعَت هللا نِم ِةَلاسّرلا يعّدُم رّبحَح بِذكب عطقُي كلذكو
 10ه قداصلا قيِدَضُت الياوأ

(00) 

 ف

 ّيَح هّنأل ؛مالّسلاو ةالّصلا هيلع حيسملا دّيَّسلا نعو ؛ةكئالملا نع هب زرتحاف «ةدوُلوم يأ
 مامإلا هححّحص ام وهو ؛ءاملعلا ريهامج دنع ٌنَح < هّنأل مالنا هيلع رِضَحلا نعو ءءامسلا يف

 عجرملا رعي ءاوهلا يف وأ ءامللا ىلع لألا ؛ سيلبإ هللا ٌردع ًاضيأ ٍجّرحَتو «هلك يوونلا

 ./0 /”ج :يرابلا حتف :رظني و 16/16٠2-305ج و 4٠ /5١1ج :قباسلا

 ىلعو ةئس ةئام يتأت ال هلوق باب ء,قَو ةباحصلا لئاضف باتك ؛هحيحص يف ملسم هجرخأ

 . ًاعوفرم هيو يردخلا ديعس يبأ نع (7618) مقر «مويلا ةسوفنم سفن ضرألا

 ىلعو ةئس ةئام يتأت ال هلوق باب ءر#َو ةباحصلا لئاضف باتك ؛هحيحص يف ملسم هجرخأ ()

 . ًاعوفرم هب يردخلا ديعس يبأ نع (؟5078) مقر «مويلا ةسوفنم سفن ضرألا

 7/1 :علاطلا ردبلا .5٠8ص :عماهلا ثيغلا «١/458ج :عماسملا فينشت :رظني (4)

 .568ص :لوصولا ةياغ «509 /7ج :عطاسلا بكوكلا حرش الا

 3716 /8ج :طيحملارحبلا ,146 /١1ج :جاهبإلا «471 470 /١ج :صيخلتلا :رظني (0)

0 

 "6 /؟ج :علاطلا ردبلا 2407 ص :عماهلا ثيغلا «١/٠57ج :عماسملا فينشت 57

 240 ص :لوصولا ةياغ «7//4017ج :عطاسلا بكوكلا حرش .7/9/7١1؟ج :عماللا ءايضلا

 .88ص :لوحفلا داشرإ
 :عماسملا فينشت 27907/7ج :طيحملا رحبلا 7١-271 /7؟ج :يدمآلل ماكحإلا :رظني

 :ريرحتلا حرش ريبحتلا 3 /؟ج :علاطلا ردبلا 885 9٠5ص :عماهلا ثيغلا .؛3/1ج

 بكوكلا حرش 2707/7ج :ريبحتلاو ريرقتلا 2178 /7؟ج :عماللا ءايضلا , 774ج

 بكوكلا حرش .40ص :لوصولا ةياغ 70 /”ج :ريرحتلا ريسيت «401/7ج :عطاسلا

 .84ص :لوحفلا داشرإ ."19/7١ج :ريثملا



 و

 لوُصألا ملع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصؤلا ٌجاَهْنِم

 لقعلا زيوجتِل ؛هبذكب عوطقَم ريغ ًةلاسّرلا يعّدُم َّنَأ ىلإ ٌموق َبهّذو كا و

 هيلإ ءاحيإلا ىَعَّذا نأب ةلاسر نود طقُف ةّربْتلا يعّذُم اّمأ» :َنيَمَّرَحلا ٌمامِإ لاق

 َمَئاََو» :ىلاعت هلوقِل ؛هبذكب عطقُيَف انّيبن َدعَب اّمأ .(هبذكب عظقُي الف ءطَقَف
 "ل م الر م او 3 | هيلع هلوقو 00- يل 5 كل 200 2 2ك

 هبذكب ْعطقُي ةاورلا َنِم هِلِهَأ َدنِع دجوُي ْملَف ِتيدَح نَع َشَّنف اذإ كلذكو ف 2 ص 2 - هو ه- رع و ٠ 2 .٠

 | (ةباحّصلا ريغ ىف امك ءاهرارقتسا لبق امأ ءرابخألا رارقتسا دعب اذَعو 22 *اَضي
1 

 و -

 روجيف

- 
 لا ُمامإلا هلاك 20وريَغ لي علا مُهّدَحَأ يوري َُن 3

 .7 /” :ريسيتلا .48 :لوصولا ةياغ «ةةا/

 .(40) ةيآلا «بازحألا ةروس (؟)

 ملسمو :(5195) مقر «عادولا ةجح باب «يزاغملا باتك .هحيحص يف يراخبلا هجرخأ ()

 مقر هيو بلاط يبأ نب يلع لئاضف نم باب ءرو ةباحصلا لئاضف باتك ءهحيحص يف

 ربت لبق اًميِف ٍةَلَأسملا ٌةَروُصَو» :07/7١7ج :طيحملا رحبلا يف هثك يشكرزلا مامإلا لاق (54)
 .هَدعَب َيِبن ال ُهّنَأ ىلع عطاقلا ليِلّدلا ماّيقل ؛ ٍلاَح َّلُكَب ِهِبِذَكَب ٌعطْقَتَف اًمَدْعَب اّمَأَو ءِدَّمَحُم

 حرش :رظني .ًاقّلطُم هبذكي ٌعوطقم ٌربخ دّمحُم اندِّيَس ةثعب َدعَب ٍةلاسٌّرلل صخّش ىوعدُف
 .701/ /7ج :ريبحتلاو ريرقتلا عمال /١ج : عطاسلا بكوكلا

 .(ب /18ق) ةياهن ()

 ..: : ىلاعت هللا امهمحر  ّيرهُزلاو مزاح يبأ نّيريبكلا نيّيعِباَلا َنيَب ىَرَج يذلا ٌراوحلا كلذ نِم (5)
 + هلّلاقف .كهقرعأ ال» :يرهُرلا لاقف «ًاثيدح مزاح وبأ رّكذك ءديشّرلا نوراَه سِلِجَم يف

 .::اوجْرَأ» :َلاق «؟هّمفضنَق» :َلاق ء« ال» :َلاق ؟هّلُك هللا ٍلوسَر ٌتيذَح تلظفحأ» :مزاح وبأ

 بتكلا يف ٍرابخألا نيودت َلِبَق ناك اذهف .«هظَمحَت ْمل يذلا ٍفصْنلا يف اذه ٌلعجا» :لاق
 /؟ :عطاسلا بكوكلا حرش «05٠4ص :عماهلا ثيغلا 4194/١« عماسملا فينشت :رظني

 1 . غ4

 رابخألا هيف تّرقتسا دق ٍتقو يف ىورُي يذلا ربخلا» :هترابعو «5786 /4ج :لوصحملا يف (5)
 امأو ءهل لصأ ال هنأ مِلُع ةاوُرلا رودُص يف الو بتكلا نوطب يف دّجوي ملف هنع شت اذإف

 | دب مل ام مهدحأ يوري نأ زوجي هَّنإف ٌرابخألا تّرقتسا دق نكت مل نيح ةباحصلا رصع



 0# رو ٍثيدَحلا ع عْضَو تابسأ

 [ثيدحلا عْضَو ُبابسأ]

 :'"”رومأ ٍرابخألل عضّولا بْبَسَو
 ادا انا رع ور كس اياد ناسا
 احأ ةّقدان انّرلا عْضَوَك لك هللا ٍلوسَر ىلَع ءارِتفالا اّمإو

 . هلك هيعيرَش نَع ٍلوقغعلل ًاَريفت

 ٌّنْظَي ام هّناكَم َعضَي وأ هاَوَر ام ريغ ىلإ ةئاسل قدسي نأ يواّرلا طّلَغ اّمإو
1 702 , 

 يّدْؤُي د هلأ

 لوول

 ؟لوقعملا ٌفِلاَخت تب 355 6

 [هقدصب غوطقملا ٌُرَبَخلا :ًايناث]

 ؛ِةلَك هلوسَر ٍتاَراَّبخإو «هللا ٍتاَراَبخإكَف :هِقذصب طق ا ٌرَّبَكلا اّمأو
 نيرا مه

 انك نإو لَك ٍرَّمحُم ىلإ بوسنَملا ضعَب كلذككو ءامِهّقَح يف بذكلا ةّلاحِتسال

 . هّنيَع ْمّلعَن ال

 ."””هِقذصب ٌعوطقَم هلُك ءّاظْفَل وأ نغم ٌرِتاوتُملا ٌكلذكو

 :عماسملا فينشت القال "جا :طيحملا رحبلا ؛791/7ج :جاهبإلا :رظنيو .«هريغ دنع -

 /؟ج :عماللا ءايضلا .” /؟ج :علاطلا ردبلا .455ص :عماهلا ثيغلا .«54/1ج

 .460ص :لوصولا ةياغ «508 5//5801 ج :عطاسلا بكوكلا حرش

 :هلوق ىلإ .. . .رابخألل عْضّولا ٍبَبَسَو» :هلوق نم «ةقباّسلا ةحفّصلا نم هُتلقُن ام ُلحَم انه )١(

 اهَرَخَأ َيطويّسلا ّمامإلا نأ ها /1ج :عطاسلا بكوكلا حرش يف ٌتيأر دقو .«هانعم يدوي
 عمجج يف - اًمركذ نِم ىّلوُأ انه ىلإ عضّولا بابسأ ٌريخأتو) :لاقو ءعضوّملا اذه ىلإ

 ثيغلا يف يقارعلا ُمامإلا ًاضيأ هدّيأ ام وهو .«هبِذكب ب عوطقملا ماسقأ ِء ءانثأ يف - عماوجلا

 .408ص :عماهلا
 :فينشتلا 0718 /7ج : طيحملا رحبلا 7948 /7ج :جاهبإلا :يف ةثالثلا بابسألا هذه رظنت (1) ش

 :عماللا ءايضلا ءالا7 3١ /7ج :علاطلا ردبلا 508 ٠4ص :عماهلا ثيغلا «478/1ج 1

 .468ص :لوصولا ةياغ 55١« 459 /7ج :عطاسلا بكوكلا حرش .77/8- /١ /1ج

 وأ ءارتفا : طقف نيِبَبَس ىلإ 55١0 /7ج :عطاسلا بكوكلا حرش يف ٌئطويِّسلا ُمامإلا اهّدَر دقو

 .ءارتفالا يف اهريغ ٍلوخّدو طّلَعلا يف ٍنايسنلا ٍلوخُدل ؛ طلع

 عمج 07١ 19/7 ج :يدمآلل ماكحإلا .57١١ص :ىفصتسملا :يف مَّدقت ام رظني

 _ ثيغلا «١/١47ج :عماسملا فينشت «7945/7ج :طيحملا رحبلا «16ص : عماوجلا



 م

 9 0 ٍلوصألا ملع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصْؤولا ٌجاَهَنِم

 ["9رتاوتُملا رّبخلا فيرعت]

 ٍرمأ نَع ٍبَّذَكلا ىلَع مُهْؤطاوَ ةداَع ُعنَممَي ِعْمَج ُربَح : .وه لاو

 مَدِقِب ةَفِسالّفلا ٍرِبَكَك ءلوقعَملا يف ِطَّلَعْلا زاوجل ؛ٍلوّقَعَم ال ( سوُسَحَم

 لالا

 ([يونعملاو ئظفللا ٌرِتاوتملا]

 أظل ٌرِتاوتُملا َوِهَف 5 ءِظفلَّلاو ىّنعَملا يف ٌُروكذَملا ُعْمَجلا َقْفَت ها نإ

 حرش ريبحتلا 0.18١ /1ج :عماللا ءايضلا 078 - 1//537؟ج :علاطلا ردبلا .509ص :عماهلا 2

 /١ج :ريبحتلاو ريرقتلا 28١ ص :ماحللا نبال رصتخملا لاا*ثه 21/5 ْج : ريرحتلا

 .88ص :لوحفلا داشرإ .718 - 7//17؟ج :رينملا بكوكلا حرش ,:

 هقِفلا لهأ هٌرُكْذَي يذلا ٌرِتاوتملا :روهشّملا نِمو» :هللأك حالّصلا نبا ظفاحلا ٌمامإلا لاق )١(

 نبا ةمدقم .«ٌصاخلا هانعمب رِعشُملا ٌصاَحلا همساب هّنوركذَي ال ِثيدَحلا لهأو .هلوصأو

 .رتع نيدلا رون روتكدلا ةماّلعلا انذاتسأ :قيقحتب 0777ص :حالصلا
 مق نم هْنولعجُي امّنِإو «٠ ثيدحلا عاونأ نم لقتسُم ٍعوّن تحت نوئّدحُملا هُرُكذَي ال ٌرتاوتملاف

 : 0 ا صاخ ا ك0 و يح ِثيدحلا

 :يوارلا بيردت .(مهتاياور ل 7 ليلق وُهو «نوئّدحُملا هرُكْذَي الو 6

 .فيطللا دبع باهولا دبعروتكدلا موحرملا ةماّلعلا : قيقحتب 0
 امقلاو لبإلا ثَرئاوت :لاقي اهننب تاوجنو كارز عهاءايشألا عاك «عباتتلا :ة ةغل رْثاوتلا )0

 مث ٌةهبْنُه نوكي 2 ٌءيشلا :رتاوتملاو ةَفَطْصُم ئجت ملو ضعب رثإ يف هّضعب ءاَج اذإ ٍءيش لكو

 8/١5"75. ج :سورعلا جات «718 /8ج :برعلا ناسل :يف َرَثَو) ةدامرظنت .رخآلا ءيجي

 4 ؟/؟ج :حيولتلا لال /١ج :يدمآلل ماكحإلا .غ١6١ص :يودزبلا لوصأ :رظني فرفز

 1/1 - 1/1 :عماسملا فينشت 25957/7ج : طيحملا رحبلا 2 16ص :عماوجلا عمج

 برفتلا 187 /؟ج :عماللا ءايضلا ءل8/7ج :علاطلا ردبلا 4٠١. 505 ص :عماهلا ثيغلا

 بكوكلا حرش ,17/84 ١16٠ /4ج :ريرحتلا حرش ريبحتلا «707/7ج :ريبحتلاو

 بكوكلا حرش ال /# ج :ريرحتلا ريسيت «4098ص :لوصولا ةياغ «7/١57ج :عطاسلا

 .84 ص :لوحفلا داشرإ ,«70 - 7١٠7ص :لخدملا ء"75 ا : ريئملا

 رارتملا لوصألا ُلهأ َمَّسَق» :7/١18؟ج :يوارلا بيردت يف ٌيطويِّسلا ظفاحلا مامإلا لاق (4)



 0 | رتاوتملا رّبَخلا يف ٌدَدعلا

 رّبخأ اذِإ امك «َىنعَم ٌرِتاوتُملا َرِهَف ءنَّلُك َىنعَم دوجُو عّم اَمِهيِف اوفّلَتخا اذإو

 «ًاَريعب ىطعأ هنأ ُرَخآو ءَاَسَرَف ىطعأ هّنأ ٌرَآو ءًاَراَتيِد ىظعأ هّنأ : متاح نت ٌدِجاَو
 .ءاطعإلا ّوهو َنْلُك َىَنِعَم ىلَع اوُقَمَتا دقف اًذكَمو

 هوك :يهو «ةَمّدقتُملا طِئارَش ٌةئالَّثلا هيف َعمتجا امب الإ ًارتاوتُم ىّمسُي الق

 ."'سوسحم نع هنوكو ءبذكلا ىلع مُهَوُظاوَت ُعنتمَي ثيحب مهنوكو «عْمَج َربَح
 (”[رتاوتملا رَبَخلا يف ُدَدَعلا]

 يضاَقلا هّيلعو ««ٍلاجر ةعبرأ رُئاوُتلا عْمَج ٍددَع يف يِفكَي الو» :ٌءاملعلا لاق

 ىلَع مهُؤطاوَت ٌليحتسَي ٌةعامج َلُقْنَي نأ وهو «يونعَمو ءهظفَل َرَئاوَت ام وهو ءٌيظفَل :ىلإ
 نَع لِجَر لقت اذإ امك ءُكرَعْشُملا ٌردّقلا كلذ رتاوتي 0 يل

 رئاوت ام : هنِف ءِثيِدَحلا يف ىَنأتَي ًاضيأ َكلذو تلق لاق مقا . ىطعأ هنأ 0

 :وك ٌمارح ركسُم لك» :و ءاةّنَجلا يف ًاتيَب هل هللا ىنَب ًادجسُم هلل ىنَب نَم» :ثيدحك ءهظْفَل

 هتعرف فاعلا يف نيِدّيلا عْفَر ثيداحأك «ةانعم رئاوت اهاهليو تح خم عّم ُءرَملا»
 مل اهنم ٍةَّيِضَق ؟ لكم «ةّقلتخُم اياضق يف اهّنكل . .ءاعّدلا يف هيدي ُمْفَر هيف ٍثيدح ٌةئِم ُرحن

 :رظنيو .«عومجّملا ٍرابتعاب َرَئاوَت ٍءاعّذلا دنع ٌْعفَّرلا وهو ءاهيف كّرتشملا ٌردّقلاو «رئاوتت
 .757-١/7847ج :يوانملا ظفاحلا مامإلل رردلاو تيقاوبلا

 )١( :عماسملا فينشت «50ص :عماوجلا عمج .740و7914و788/7؟ج :جاهبإلا :رظني ج١/

 4:09 :497 - 5١ص :عماهلا ثيغلا  »5٠١ءايضلا "9 58/7ج :علاطلا ردبلا

 بكوكلا حرش .17/1- 779/5١ج :ريرحتلا حرش ريبحتلا «187 - 187 /7ج :عماللا

 :ةلدألا عطاوق :ًاضيأ :رظني و .450ص :لوصولا ةياغ «7/١57ج :عطاسلا ج١/ 2316

 /75ج :بجاحلا عفر ؛*ا/؟ج :يدمآلل ماكحإلا 75957/7 278١ج :طيحملا رحبلا -

  17/7ج :ريبحتلاو ريرقتلا  7٠١.707ص :لخدملا «١8ص :ماحللا نبال رصتخملا

 ىلع قؤاوت ةذاع عيتنم ملت ىلإ نيريختلا نع كيب نأ دإ الادلا ىلع ٌءاملعلا قمنا (0

 نكُلَو نعم ٍدَّدَعب دقت ب اَلَو «َنيِرخُملاَو عئاََولاَو ِنئاَرقلا يفاليحاب ُفِلَتَْي َكِلَدَو ءٍبِذَكلا 1

 ُُل رشخ طباشلا الرو طخ دو سنإ لآ ىلع زوؤمكلاو ؟ نم ةتق ديفا رتخإ له اوُقلَمَا

 رحبلا :رظني .اَلَق الو ٌرِتاَوتُم هنأ اَنْمِلَع َمْلِعْلا ْمُهُرَبَح َداَقَأَو ٌعْمَجْلا اذه َرَبخ أ ىَتَمَق ملل

 : ًاضيأ رظنيو ء7١75ص :ةدوسملا -4١١« ١٠5ص :عماهلا ثيغلا ء7917/7ج : طيحملا

 ريرقتلا 2010 /؟ج :بجاحلا نبا رصتخم ء54١1١  7١١”ص :يبرعلا نبال لوصحملا

 .187 /؟ج :عماللا ءايضلا ٠١" 21١ /؟ج :ريبحتلاو



 ايلا ٍنوُصَألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصُؤلا ٌجاهنِم 00

 ول اميف ٍةيكزّتلا ىلإ ٍةعَبرألا جايتحال» :اولاق .2'”ةَّيعفاّشلاو «يندانانا رك ونا

 ا ل َمْلِعلا مهّلوق رّيغُي الق ءانّزلاب اوُدِهَش
 ."”(نّيعم ٍددعب ظبَض َداَز امل سيّلو :ارلا شيول ودع يف

 َّنأل ؛ٌةرْشَع َمْلِعلا هُرَبَح ُديفُي يذَّلا عْمَجلا ٍددَع لقأ» :"”ُيرخطضإلا لاقو
 ءاَرَشَع اتّنثا روكذُملا ٍددَعلا ٌلقأ» :َليِقو .«باسحلا دِعاوّق يف ٌداحآ اهَنوُد ام
 ًةعضبو ٍةئامثالث» :ليقو ««نوعبس» :ليقو ««نوعبرأ» :ليِقو ,.«نورشع» :ليِقو

 .“؟”كلذ ٌريغ ليِقو ء(ردَب لهأ ُددَع هّرشع

 باحصأ ٌرثكأ بهذا :777/1ج : ةلدألا عطاوق يف ُيِناعمّسلا رّمظملا وبأ م 4

 ٌدوجي ال اذه ىلع َداَز ام وسمحت نِ َلقأب ٌربخلا َرئاوتُي نأ زوجُي ال هنأ ىلإ هلك ٌّيعفاَّشلا

 مامإلا لوقو .«ملعلا َنود َّنَطلا ٍةبلغِل ةبجوملا ةداهّشلا يف ٌربتعُم ٌددَع هّنأل ؛ةعبرأب رئاوتي نأ
 ين بجاحلا نبا مامإلاو 0/٠ /١ج :ناهربلا هباتك يف ينيوجلا ُمامإلا هّرَكَذ ينالقابلا

 ماكحإ يف لاقف .هلأكك ٌئيجابلا ُمامإلا هراتخا ٌلوقلا اذهو .امهريغو 077 /1ج :هرصتخم

 .«ةعبرأ ىلع ُددعلا اذه ديزي نأ دب ال» :١/797ج :لوصفلا

 :يبرعلا نبا لوصحم ,7077/؟ج :صيخلتلا ؛77:/١ج :ناهربلا :يف مّدقَت ام رظني (6)

 :رصتخملا نايب ء7١7؟ص :ةدوسملا 016 /7ج :بجاحلا نبا رصتخم 1١4.: ١١ص

 /١ج :فينشتلا «56ص :عماوجلا عمج ,7945 - 740 /7ج :جاهبإلا 257 - 357 /5ج

 :علاطلا ردبلا 41١« - 5 ١٠ص :عماهلا ثيغلا «7//791ج :طيحملا رحبلا ,47/ - 7

 بيردت 759١-23١١ /؟ ج :ريبحتلاو ريرقتلا 2187 /7ج :عماللا ءايضلا ؛«40 - ”4/7ج

 3 .١4ص :لوحفلا داشرإ ,.408ص :لوصولا ةياغ «1777/1؟ج :يوارلا

 حتفو ةزمهلا رسكب  يرخطصإلا ءديعس وبا نسي نب ديري ني محا نب تسلا ردا ةرفإ

 دباكأ نيو هايجوتستو فاش ةففاشل اَّشلا ٌحيش - سراف دالب نِم رخطصإ ىلإ ٌةبسن «ءالّكلا

 ؛هريغو ٌّيطامنألا مساقلا يبأ نع لأ ء.(ه1845) ةنس دِلَو ءبُمْذَملا يف هوجؤلا باحصأ

 | يف ٌنَسَح ٌتاَقّتصم هل «ةريره يبأ أ نبا مامإلا نارقأو «جيّرُس نبا مامإلا ءاركُت نم ناكو
 ايفو :رظني .(ها//) ةنس للك يّفوُت «ْمُق ٍةئيدم ءاضق يّلُو .ةيضقأألا ُباتك :اهنم
 ١١9 ١1١1١ /١1ج :ةبهش يضاق نبال ةيعفاشلا تاقبط ءاله 1/5 /؟ج :نايعألا

 . ةمجرتلا ىلع ة ةقباسلا عجارملا يف اهعيمج لاوقألا هذه رظنت 4

5 



 ٍ 1 وي م 5
 هال رتاوتملا ٍةاور يف ةّرَبتعم ٌريغ طورش
 3 5 5 > 5 قرش

 مح

 [رِتاوتُملا ةاوُر يف ةرّبتعم ةربتعم ٌريغ طورش]

 وعر )غ0( و ربا ب 000 : عاى تع مث 5 5
 ماكو 2 يتم فرقا تعين طن ال ها ل

 نِم ٌةعناَم َةرْثَكلا ْنأل ؛ "ادلب مهّيوحَي نأو "”ًاراَمُك اونوكي نأ ٌزوجَيُف ءِدَّلَب ءاوتحا
 . '©(كلذ طرتشي) :ليقو ««بذككلا ىلع ئَطاَوَّتلا

 اذه نع ١٠ص :رثانتملا مظن هباتك يف كك يناّنكلا رفعج ُنب دّمحم دِّيَّسلا ٌةمالعلا لاق (1)
 مهد ديال هلا رهالتلا وتسلق وتدل هتوسألا حالطصا ىلإ رِّتلاب اذهو» : مالكلا
 يوب ٌتيدح دَجوُي مل هّنَأ ىلع .ثيدححلا نِ رياوتملا يف مهمالك َّنأل ِهتاوُر يف مالسإلا ني

 ٌةماّلع ًاضيأ هحّضوأ ام اذهو .(هيلإ ٌرظَن نيث درهما نوكَي ىَّنَح ٍقاَّسُف وأ ءطقُ راّمكي رّئاوت

 ىّمْحَي الو» :147ص :ثيدحتلا دعاوق يف هلوقب «8ك يمس اقلا نيّدلا ٌلامج ٌخيشلا ِماَّشلا
 نيملسملا نم ٌددَع هّيورَي نأ :هيف نيئَّدحُملا ٌحالطصاف الإ و: نيتلوصألل ٌحالطصا اذه َّنأ

 لَبقُت الف ءّاَعِلاَب ًامِلَسُم ّنوكَي ْنأب ًاطباَض ًالْذَع ّنوكي ْنأ ٍةياورب جتحُي نَميِف اوظرتشا مهّنأل
 .«غَلَب ام ةرثكلا يف َْلَب ْنِإو ءرابخألا باب يف رِفاكلا ٌةياور

 َقدِص ْمّلعنْل :َليِق ْنِإَف» :١١١ص :ىفصتسملا يف ُيلازغلا مالسإلا ةَجحُح ٌمامإلا لاق )0

 ارقي مل انلُق ء!هبلَص يف مهَّقدصو ؛مالّسلا هيلع ىسيع نع ِثيِّتلا لقت يف ىَراصنلا

 ظافلأب َكلذ اومّهوَت نكل « «َليوأَتلا لمتحي ال حيرَص صني ىسيِع نَع ًاعامسو ًافيقوت د ٌتيِلثَّتلا

 اوُمَهْفَي مل رابخأو ٍتايآ نِم هيبّْتلا ُةهّبْشُملا مهِف امك ءاهاَرْغَم ىلَع اوفِقَي مل ءقمهوُم

 يف اوقدَص دقق مالّسلا هيلع ىسيع لق اًمأَ سوسحَم نع َرُدصَي نأ يبني ُْاوُثلاو ءاًمانعَم

 : ًاضيأ هانعمب رظناو .«مهل هبش * نكلو «ًآلوتقُم ُمالَّسلا هيلع ىسيع هبشُي ًاصخّش اودهاَش مهن

 - ١791 /54ج :ريبحتلا 25 /7ج :حيولتلا "74 /7ج :رصتخملا نايب 4٠« /؟ج :ماكحإلا
. ١/8 

  )7رظني .بذكلا ىلع ئَطاوَُتلا نِم ٌةَعِناَم ةّرثكلا َّنأل؛ مِهَكِلَم لتقب ةينيطنطسقل ةلا لهأ ربخُي نأك
 /؟ج :يدمآلل ءاكحإلا 2ء١١١1ص : ىفصتسملا  21١ردبلا 24 /1ج :حيضوتلا ىلع حيولتلا

 :رظني .ةّيعفاّشلاو ةّيفنحلا نم ٍءاهقف ضعبل ًافالخ ؛ءاملُعلا ٌرثكأ امُهْربتعَي مل ناطرَّشلا ناذه ()
 ماكحإلا 2787 /5ج :لوصحملا «١١١ص :ىفصتسملا ء746/7-5948ج ضيا ١

 0177 /؟ج :رارسألا فشك :070/7ج :بجاحلا نبا رصتخم 4١٠« 79 /؟ج :يدمآلل

 عماوجلا عمج نا :بجاحلا عفر ل1 /1ج :رصتخملا نايب 24

 /؟ج :عماللا ءايضلا 245 /؟5ج :علاطلا ردبلا «5!5 /١ج :عماسملا فينشت 2.55 59ص

 - حرش ق3و1/9494 ١و1/4ج :ريبحتلا ل37 - ١8ص :ماحللا نبارصتخم المك 1#



 ٍلوُصألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصُؤولا ٌجاَهْنِم
 ب 0 ىلا

 [ِرِتاوتُملا رتخلا َنِم لِصاحلا ُملِعلا]

 ىلإ جايتحا ٍريَغ نم هلوصحِل ؛''"يِرورَض ٍرِتاوَُملا يف ملهلا ؛ َّنأ ٌحصألاو

 ."”ِنايِبّصلاو ِهلْبلاك ٌرظَنلا ُهنِم ىّنأتَي ال ْنمِل رظَن

 طق ٌةَقّبَط اوناك نأب ٍنايِع نَع اورّبخأ نإ رّئاوّتلا َعمَج َّنأ ىَّمخَي ال ّمُث
 ٍنايِع نَع ربخُي ملو ِتاََّبَط اوناك ْنأِب ٍنابِع نت اوربخُي مل نإو «ٌحِضاو *”كاَذَك

 لك يف بِذَكلا ىلع مهؤطاوَت ُمَتمَي ًاَعمَج مهثوك طرُشا ىَلوألا ٌةقبطلا اّلِإ مهني

 "”ٍتاقّبطلا

 741 /7ج :رينملا بكوكلا حرش «55ص :لوصولا ةياغ «457/؟ج :عطاسلا بكوكلا -
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 ءهٌدَر ىلع انل ًةردق ال «سمخحلا ٌساوحلاب لصاحلا ملولاك «رارطضالاب انل ٌلصاح هنأ ينعي 00(

 ءلئم َةكَم دوجوي ملعلاك «ويلإ نيَرطضُم انسفنأ .لعتت انثإف نئاوكلاب ليتاسلا علفللا كلاقو

 0 َّكَّشلا هيف َضِرعَي نأ زوجي يذلا وه ّيرطتلا ملعلا ّنأل؛ ًايرظن نوكي نأ ٌحصيو

 أ نم سيل نمو «ناّيبّصلاك هملعي الو ١ ضعَب نود ٍسانلا ضعَب هُملعيِف ٠ «ٌلاوحألا هيف

 00 بكوكلا حرش ؛«44ص :رظانلا ةضور :رظني .ًادصَق َرظَنلا َكَرَت نَم الو رظّنلا

 ااا

 وبأو ٌنبعكلا مِهَمَلاََحو .ةّلزتعملاو ةرعاشألا نِم نيمّلكتملاو ٍءاهقفلا نِم روهمجلا ٌبهذم وهو (؟)
 ملعلا ديفُي ٌرتاوتملا َّنأ ىلإ اوبهذ ثيح ةّيعِفاَّشلا نم ٌقاقَّدلاو «ةلزتعملا نم ٌيرصبلا نيسحلا
 /؟ج :ريبحتلاو ريرقتلا «4 / ؟ج :حيولتلا «١/١191ج :يسخرسلا لوصأ :رظني .ًيرظُنلا

 , ذايب ؛0410 577 /7؟ج :بجاحلا نبا رصتخم .7”7 /"ج :ريرحتلا ريسيت .09-4"7

  عطاوق .3598/1ج :بجاحلا عفر 2187/7 ج :عماللا ءايضلا ؛708/7؟ج :رصتخملا

 تيب /' ج :جاهبإلا ١ /1ج :ماكحإلا ٠" -778/4ج :لوصحملا ؛1١/771ج :ةلدألا

 عماهلا ثيغلا ء510 474 /١ج :عماسملا فينشت "ص :عماوجلا عمج «7

 باغ ؛155 457 /١ج :عطاسلا بكوكلا حرش «45 /7ج :علاطلا ردبلا -8١7« ١١ص

 , بكوكلا حرش ءاالالا# ١7/١ /5ج :ريبحتلا «.45ص :رظانلا ةضور «9”ص :لوصولا

 .778 - "317 /7ج :رينملا

 : .(9١1/1ق) ةياهن (*)

 ١ رصحملا (1١1ص :ىفصتسملا ء١71و788/7ج :صيخلتلا ءلا ص :عمللا :رظني ()

 ,"١/1ج :عماسملا فينشت «57ص :عماوجلا عمج 2745 /7ج جاهبإلا «١580/1ج



 د رك رّبخلا قّقو ىلَع ٌعامجإلا

 [رَبَخلا قفو ىلع عامجإلا]

 ٍرمألا ٍسْفَن يف "هِقدِص ىلع ُكدَي ال ٍرّبَح ٍقفو ىلع َعامجإلا َّن

 ةياغ ١1417 /7؟ج :عماللا ءايضلا «57/7ج :علاطلا ردبلا .5١4ص :عماهلا ثيغلا

 :لوحفلا داشرإ «١75”ص :لخدملا .7":١/”ج :طيحملا رحبلا ؛«45ص :لوصولا

 خيشلا :قيقحت 1١١«. /١ج :يرئازجلا رهاط خيشلل رثألا لوصأ ىلإ رظّنلا هيجوت ١47 ص

 7١ص :رئانتملا مظن ةَّدُغ وبأ حاتفلا دبع ثّدحُملا
 ء"لا١٠ - 017 /9ج :طيحملا رحبلاو «5!١/4ج :فينشتلا يف يشكرزلا مامإلا لّصف )١(

 بكوكلا حرش يف ٌُيئطويّسلاو 11-011 :عماهلا ثيغلا يف يقارعلا نامامإلاو

 ىلإ اهومّسَق امدنع ءاهَمِئاقَد حّصوُي ًاليصفت «ةلأسملا هذه 457 - 400 /1ج عطاسلا

 ؟ هِقذصي عطقلا ىلع لدي لهف ءِرِبَخ قفو ىلع ُهّمألا تعمتجا اذإ : امهنم ىلوألا : نيتلأسم

 ٌدنَتسُم عامجإلل َنوكي ْنأ ٍلامتحال ؛ دعي علتلا ني انآ ُعْنملا :اهحُحصأ :ٌبهاذم هيف

 اوحّرصُي مل ثيح ؛هيلإ مُعقانتسا ٌرِهاَظلا ّنأل ؛مَعّن : يناثلا و ءروهمجلا لوق وه و «رخآ

 ْنِإ لب .هِقدِص ىلع ُندَي ال هب ٍلَمَعلا َدّرِجُم َّنأ :ثلاثلاو «هريغ ٍدئَئَسُم روهظ مدعل؛ كلذب
 .الف اّلِ ءهِقدصي مكُح لوبقلاب هوُقلَت

 ديفُي ِهّنأ ءاملعلا ٌروهمج هيلإ َبهُذ يذلاف هب لمعلاو ثيدحلا ٍلوبَق ىلع ٌعامجإلا : ةيناثلا

 ةّمألا يّثلتل؛ امهُدحأ وأ ناخيشلا اهّجّرخأ يتلا ِثيداحألاك ِهِلوبَكو هب لمعلا ةححصب ّمطَقلا

 :ُهّنَأ يفو هِةَّدَجلا ٍثاَريِم يف يِوُرملا ٍرَبَحلا قفو ىلع ًاضيأ ٍمِهِعاَمجِإو «لوبّقلاب امهيّباتكل
 ٍرْكَب وبأ يِضاَقلا َبَمَذَو ..هاَهَِلاََو اَِيمَع ىلع ُةَأْرَمْلا ٌحُكنُت اَل» :ُهَّنَأ يفو (ِثراَرِل َةيِصَو ال١

 ةبلغ ديفي امّنإو ءاقظْنَو ًالْوَق ٍلوُبَمْلاِب ُهْوَفَلت ْنِإَو ءِهِقْدِصِ ؛ علطقْلا ىلع لدي ال هنأ ىَلِإ ئينالفابلا
 :عمللا .١/718ج :هقفتملاو هيقفلا :يف لاوقألا ةبسن رظنت .ٌدبح دعبَأ ىلع طقف ّنظلا

 574 /1ج :رارسألا فشك .الا””/١ج :ةلدألا عطاوق .”"ال١/4ج :ناهربلا ءالآ ص

 ردبلا «1818 - 1814 /4ج :ريبحتلا 21١5 ص :ةدوسملا ؛749/7ج :جاهبإلا 50

 709/7ج :ريبحتلاو ريرقتلا 2188 - ١417/7 ج :عماللا ءايضلا .«548 - ال /؟ج :علاطلا

 7 ج :رينملا بكوكلا حرش :«45 ص :لوصولا ةياغ ١8٠١ /"ج :ريرحتلا ريسيت 235٠
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 يف يّلَحملا مامإلاو 58ص :عماوجلا عمج يف ّيكبّسلا َمامإلا ٌتّلؤملا هيف ّقفاو ٌمالكلا اذه
 ةثالث اهيف هِعْمَجو ءٌةدحاو ًةلأسم نيتقباسلا نيتلأسملا هلْعَج نِم 48 - 4ا//7ج :علاطلا ردبلا

 - لاوقألا عمج َّنأل ؛ ٌيطويٌَّسلاو يقارعلاو يشكرزلا :ُةّمئألا ركذ اَمك ليصفّتلا ٌقحلاو ءٍلاوقأ



 د 5 ٍلوُصألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصْؤلا ٌجاَهنِم

 [قدِص رئاوتلا عْمَج نم ُرَقُملا ُرَبَخلا]

 نع مهتوكُس ىلع َلِماَح الو ؛هوبذكُي مل موق ةرضحب َريِخُملا َّنأ ٌحصألاو

 داق هلا قيديصت مرا را امل هدام محل را نون رح وع

 3 سوسحم نع ٍرَبَخ ىلع رُثاوّتلا ُددَع مُهَو اوَقَّمّتا دق

 [(ضيفتسُملاو بجاولا ُرَبَخ) ُنوُئظملا ُرَبْخلا :ًاَِلاَث]

 . ””رئاوّتلا ىلإ ِهِتْنَي ملام دجاَولا ٌرَبَح :وهف ٌنونظَملا رّبَحلا اّمأ

 يذلا رّبَحلا ٍقدِص ُمَدَع :َحيِحَّصلا لوقلا َّنأ هرهاظب يضتقي ةقيرطلا هذه:ىلع نيتلأسملا يف -
 /١ج :عماسملا فينشت :رظني .ّدَحأ ُهّلوقي ال اذهو «لوبَقلاب ُهّمألا هثقلتو «ٌعامجإلا هّقَئا
 1 ! ملظادلا بكوكلا حرش 4١5« ص :عماهلا ثيغلا 57

 هقدصب ّمطاَق َكلَّذ َْنَأ نم «ةّيعفاَّنلاو ةّيكلاملاو ةّيفنحلا نم ءاملُعلا روهمُج ٌلوق وهو )١(

 /8ج :ريرحتلا ريسيت 75 /؟ج :ريبحتلاو ريرقتلا :رظني .هالعأ ٌةروكذم مهِرَطَن ةهجوو
 نايب :018/7ج :بجاحلا نبا رصتخم .ء5١١ص :يبرعلا نبال لوصحملا 4١

 :صيخلتلا , 8” -7 /ج :دمتعملا كمال /'ج :عماللا ءايضلا ءلثال» /1ج :رصتخملا

 :طيحملا رحبلا «15ص :عماوجلا عمج 1719-0717 /7 :بجاحلا عفر ؛17/1ج

 /؟ج :علاطلا ردبلا 4١5« ص :عماهلا ثيغلا «١/478ج :عماسملا فينشت .”00 /"ج

 .95ص :لوصولا ةياغ «4717/75ج :عطاسلا بكوكلا حرش 5٠«

 نأ ىلإ اوبهذ دقف ةّيعفاّشلا نم ٌيدمآلاو يزارلا رخفلا نامامإلاو ٌةلبانحلا كلذ يف فّلاَخو

 ىلع ٌعالطا مهّل ّنوكيي ال ْنأ زئاجلا نِم هّنأل؛ طقم َّنَطلا ُديِفُي لَب ءهقدصب َعطَقلا ُديِفُي ال كلذ
 ليحُت اّمِم ُةَداَعلا الو مهن ٌدِحاو الو «ًابذاك الو ًاقداَص هّنوُك نومّلعَي الو هب رّبخأ ام

 (8"ص :ماحللا نبارصتخم :رظني .مهُريغ هيلَع ْعلْظَي مل رمأ ىلع ساَّنلا ضعَب َعالظا

 2: /1ج لوصحملا * 7 ج :رينملا بكوكلا حرش 2187١ /54ج :ريرحتلا حرش ريبحتلا

 : .0ا/ 55 /؟ج :يدمآلل ماكحإلا 408 - 4 */نص

 3 < نكي مل ام لع أ نم «ةلبانحلاو ةّيعفاَّشلاو ةّيكلاملا نم ِءاملعلا روهمج ٍبهذَم ىلع اذه (؟)

 أ نانثالاوأ ٌدحاَولا هيورّي ربخ لك ٍداحآلا رَّبَح َّنأ ىلإ ُةّيفنحلا بهذو ءٌداحأ وهف ًارتاوتُم

 ديمجلا دنع ربكلا ةملنق نإف:هيلع ءايو ناههشألاو رئاوكلا ةجرقا هبي مل اك «ادعاصك
 وهشملاف [ًداحآو (ضيفتسم) ٌروهشمو ٌرتاوتم] : ٌةَيئالُث ةّيفنحلا دنع و «[داحآو ٌرتاوتم] : ةّيئاَنُث
 مهدنع وهو ٌةأقتسم ٌةبترم ٌروهشملا ةّيفنحلا دنعو اخألا عن ميش ررهبسلا مارح

 :ٍبذكلا ىلع مهؤطاوُت مّهوَنُي ال موق هلُقنَي َراصَق ءّرشتنا مَ ٍلصألا يف داحآلا نِم ناك ام



 و 3 5
 2 0 نونظَملا ٌرَبْخلا

 لل ملاب هْنَع هنغرم "”لصأ نع عئاّشلا هنمو
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 ةّبح «رتاوتملا ةّلزنمب مهدنع ٌروهشملاو .مهدعب نمو و ةباحّصلا دعب يناثلا نرقلا مهو 2

 ثيدح لثم ءرفكي الو هدحاج لّلضُي :يتاوعمللا يمين دونا وبنو «ئلاحت هلإ جسام

 نايب مالا /1ج :بجاحلا نبا رصتخم :رظني .مجّرلا َيَدَحَو نيّفُحلا ىلع حسملا

 لاو /1ج :صيخشلتلا لح 5 1١9١ /7؟ج :عماللا ءايضلا لكك اجا :رصتخملا

 : جاهبإلا ا :بجاحلا عفر 244 /1ج :يدمآلل ماكحإلا 6١١2.1ص : ىفصتسملا

 ةياغ 459 /7؟ج :عطاسلا بكوكلا حرش «07/7ج :علاطلا ردبلا 4١5« ص :عماهلا

 حرش ريبحتلا 2475 - ١8ص : ماحللا نبارصتخم «49ص :رظانلا ةضور .«5لص :لوصولا

 6٠١2!ص :يودزبلا لوصأ ,58 /7 :رينملا بكوكلا حرش ء180١ - ١80١/4 :ريرحتلا

 :ريبحتلاو ريرقتلا 08  هالال/7 :رارسألا فشك ,797- 797/١ :ىسخرسلا لوصأ

 ملع يف ةيافكلا 97” 9 ؟ص :لوحفلا داشرإ .”8 - ال /”# :ريرحتلا ريسيت .," 5/7

 تيقاويلا 277ص :ةعامج نبا مامإلل ّيوَّرلا لهنملا 2.15 ص :يدادغبلا بيطخلل ةياورلا

 حيد -١75ةص :يراق يلع مامإلل ركفلا ةبخن حرش 27 /1ج :يوانملا مامؤلل رردلاو

 ١57. ص :ثيدحتلا دعاوق ء«١١١ ص :رظنلا هيجوت

 :ةيميت نبا لاق دقو :ٌتلق» : 47١ /؟5ج :عطاسلا بكوكلا حرش يف ٌيطويّسلا ٌمامإلا لاق )١(
 :انلوق يف هب ٌدارملا فّرعُي كلذبو .«هل ًدانسإ ال :ٌةانعم هل لصأ ال ٌثيدحلا اذه : مهلوقا
 مث ءًافيعض وأ ًانسح وأ ًاحيحص نوكي دق (دانسإلا) ّلصألا اذهو .ه. .«لصأ نع ُعئاَّشلا

 / :بجاحلا عفر : :رظني .هبذكب ٌعوطقم هّنأل ؛ لصأ نع ال عئاشلا ّج جرخف ءعاشو رشتنا

 ١. ١١ص :رظنلا هيجوت 00 يوارلا بيردت ثمل

 :ناخيشلا دنع هِنفِيَؤ سنأ ثيدح .ةصاخ ثيدحلا لهأ نيب ب ًاروهشم ضيفتسملا نوكي امّيرو

 نيبو مهنيب ًاروهشم و .«ٍناوكذو لعر ىلع وعدي عوكُرلا دعب ًارهّش تنم هللا لوسر نأ)

 ..(هِدّيو هناسل نِم ًنوملسملا َملَس نم ملسملا» :ثيدحك «ةّماعلاو ءاملعلا نم مهريغ

 ام ىلع قّلطُي اذهو .«ناطيّشلا نم ُةلَجَعلا» :ثيدحك ءٍةنسلألا ىلع رهتشا ام هب دارُي ًانايحأو

 2757216 ص :حالصلا نبا ةمدقم :رظني .ًالصأ ٌدانسإ هل دَجوي الام لب ًادعاصف ٌدحاو ٌدانسإ هل

 يذلا يأ  ريخألا مسقلا يف بتك ةدع ءاملعلا فّلأ دقو ١7/7 9/6 ١. /١ج :يوارلا بيردت

 «يشكرزلا مامإلل ةرهتشملا ثيداحألا يف ةركذتلا :باتك اهنم  ةنسلألا ىلع رهتشا

 ريغو «ينولجعلا ليعامسا خيشلل ءافخلا فشكو «يواخّسلا ظفاحلل ةنسحلا دصاقملاو

 .كلذ

 - َضافو اضيق ضيفي ءءاملا ضاق :لاقي «هراشتنال ؛؟روهشمل أ ىنعم ىف :ّةغل ضيفتسمل | 007
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 لوصألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصُولا ٌجاَهْنِم

 د تبنت ودع لقاو# + "؟ئزاربشلا قاحشإ نبا: خيتلا لاف: ؟"روهشتملاو
 , 0ك : يلا نبا لاقو . نانشا ةضافتسالا 22 7 - 0 2 7 3 .٠

00( 

0( 

 رف

 قف
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000 

 [ماعلا دجاَولا رَبَخ ٌةدافإ]

 . "ةَئيرَقب ولو َملِعلا ُديِفُي ال دجاولا ُرَبَح :ٌةلأسم

 : يف (َضَيَف) ةدام رظني .ٌرِشتنم ٌعئاذ ضيفتسُم ٌثيدحو رَّشَتناو َعاَذ ٌيضافتساو ٌربَحلاو ٌتيدحلا

 1 .111/7ج :برعلا ناسل

 ىل  ٍةثالث ىلع ِهْنلَقَن ٌديِزَت يذلا ثيدحلا هّنأب :اهنم ةَّدِع تافيرعتب فّرع دقف : ًاحالطصاو

 امك  لصأ نمت ُمئاَّشلا ٌربخلا :وه وأ ِهثاوَّلا َّدَح ْغّلبَي مل ام  ءاملعلا ُرثكأ هيلإ ّبهذام
 نبا رصتخم "7ص :يورلا لهنملا :رظني  ُيكبّسلا ُمامإلا هحّجر دقو «هالعأ َرِكُذ

 عفر ةرلا ا 714/1 ج :جاهبإلا لكك اج :رصتخملا نايب مال“ /1ج :بجاحلا

 ثيغلا ,ق/94/1ج :عماسملا فينشت 75١١ /7ج :طيحملا رحبلا اا :بجاحلا

 :ريبحتلاو ريرقتلا 1804 /4ج :ريبحتلا مال ه7 71ج : علاطلا ردبلا كلل ص : عماهلا

 "نسف :يوارلا بيردت ىلع : ريرحتلا ريسيت 5 1/؟ : عماللا ءايضلا للا /ج

 :رينملا بكوكلا حرش .9الص :لوصولا ةياغ .ا» 5 : عطاسلا بكوكلا حرش

 دعاوق ء١٠١؟ ١١١ص :رظنلا هيجوت 2.5١١ ص :ةبخنلا حرش ترا ار

 .1١-7١70؟5 ص :ثيدحتلا

 .ةقباسلا عجارملاو رداصملا :رظني

 - بتكلا ملاع راد 7,7١ ص :هيبنتلا يف

 ,32ص :عماوجلا عمجو 27٠١ /7ج :جاهبإلا يف ُيكبسلا نيّدلا جات مامإلا هحّجرو

 ١/ :علاطلا ردبلا يف يلحملا مامإلاو 2414/١ :عماسملا فينشت يف يشكرزلا مامإلاو

 .ءاهقفلل هبَسَنو 97ص :لوصولا ةياغ يف يراصنألا ايركز مالسإلا خيشو 5

 :رصتخملا نايب :رظنيو .«ةثالث ىلع داَز ام ٌضيفتسملا» :هترابعو 07# /١ج :هرصتخم يف

 ."57/1ج

 . حرش ريبحتلا «459/؟ج :عطاسلا بكوكلا حرش :رظني «لوصألا ءاملع لوق وهو

 : لهنملا ؛741/7ج :رينملا بكوكلا حرش «91ص :لوصولا ةياغ «1807/5ج :ريرحتلا

 1 ْآ .7١1ص :رظنلا هيجوت «179“ /1ج :يوارلا بيردت "7ص :يورلا

 ”يودزبلا لوصأ :رظني .هلط دمحأ مامإلا نع حيحّصلاو ءءاملعلا روهمج ٌلوق وهو

 :5؟١1/1ج :يسخرسلا لوصأ ءاا## /١ج :ةلدألا عطاوق «598ص :ةرصبتلا ء197 ص
 اكد + موه ينرللا قو نلومحملا اا وه" طيشملا 8692 لوكتملا



 ا انا ا

 ٍفِرْشُملا ِهِدَّلَو ٍتومب دحاَولا ِلُجّرلا ٍرابخإ يف امك «ةئيِرَقلا َّعَم ٌديفُي" :َليِقو
 ا نّمكلا راضحإو ءاكبلا ة ةنيرق َعَم توملا ىلع

 َمَّلِعلا ٍدِحاَولا رَبَخ ٌةدافإ
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 طئشب نك ٌَقَلطُم ّملِعلا دحاَولا ٌرِبَخ ٌديفي» : هلل دمحاأ مامإلا لاقو

 . هلا

 2315و7١7ص :ةدوسملا ,078/7ج :رارسألا فشك «44ص :رظانلا ةضور «448/75 ج 2

 5١4ص :عماهلا ثيغلا «١/4179ج :عماسملا فينشت 74 777 /”ج :طيحملا رحبلا

 حرش 14858/5١1481-148119148084-75ج :ريبحتلا «487ص :ماحللا نبارصتخم «417/

 :لوحفلا داشرإ 2759 "58/7 :رينملا بكوكلا حرش 41٠/5 :عطاسلا بكوكلا

 . 95ص

 «خوضرب كرقلا اذهل َينارعّشلا مامإلا ٌحبجرَت انه ٌرهظَي و
 نيّدلا جات مامإلا بجاحلا نبا مامألاو يدمآلا مامإلاو يزارلا رخفلا مامإلا ٌلوق وهو ()

 :رظني .97/ص :لوصولا ةياغ يف يراصنألا ايركز مالسإلا خيش هحّحص و ءّيكبّشلا

 /١ج :بجاحلا نبا رصتخم «49- 58/7؟ج :ماكحإلا «407 407/5 ج :لوصحملا

 2309/7 :بجاحلا عفر «5١5ص :ةدوسملا 7517 - 757/1ج :رصتخملا نايب 4

 .١7"ص :لخدملا 2778 /”ج :طيحملا رحبلا «55ص :عماوجلا عمج

 تفلتخا» : كو دمحأ مامإلا ب بهذم حيِضوَت يف ٌيلبنحلا ٌنيسدقملا ةمادق ُنبا ل لاق (0)

 لوق وهو «هب لصحي الأ هنأ ع يورف ديجاولا ريع ملعلا ٍلوصخح يف ةلأك اًبمامإ نَع ٌةياوُرلا

 . .هٌعمسَن ربخ لك قَّدصُن ال ان ًةرورَض ملعَت اّنأل؛ انباحصأ نم نيرّخأتملاو نيرثكألا

 يف نوكي ذا لهتسمب اذه ءاهيزملعلا ىلع لف : ةيؤرلا رابخأ يف لاق هنأ دمحأ نع يورو

 قدِص ىلع ُنئارَقلا تلد «لوبقلاب ٌةّمألا هن هْنَّقلتو هتاور ثرثك اًَمِم اههّبشأ امو ةيؤُرلا ٍرابخأ

 تاجصأ ني مام ٌلوق وهو «ملغلل اديفل هيلع لحاولا ريغ هوكي دا مانو وأ هِلِقاَن

 ٍدحاَولا ٍربخب ملهلا لويمحت دمح أ لوقت امنإ ؟ ءاملعلا ضني لاق «نهاذكلا لهأو تيدحلا
 ةرزو متم قرت ني لفتو مهنا مهتقُيو مهِتلادَع ىلع ُقافّتالا لصح نيذلا ُةّمئألا ُهلَقَن اميف

 ريبحتلا :رظني و «44ص :رظانلا ةضور ه.١ .«ٌركنُم مهنم هْركنُي ملو «لوبّقلاب ٌةّمألا هئّقلتو
 .١181-1809/4ج :ريرحتلا حرش

 ىلع دمحأ مالك مهُضعَي لمحو" : 181١ /4ج : ريبحتلا يف ٌُيلبنحلا ّيوادرملا ٌمامإلا لاقو

 «ليلعّتلاو ٍِفعَضلا نَع ٌةملاَس ٌةدّدعتم ٌديناسأ هل ُتَحَص يذلا وهو ءَروهْشَملا َربَخلا ٌدارأ هنأ

 .«رحبتملا ظفاحلا ىلإ لب ٍدحأ لك ىلإ ةبسّنلاب ال هّنكل «يرطتلا َملِلا ُديُِي



 ع

 9 رع لوخألا ملح ديضاقم نإ لوصولا كاهن

 [دجاولا ٍرَبخِب لمعلا ٌبوجُو]
 .عامجإلاب ٍةداهٌّشلاو ىوتُفلا يف دجاولا ربخب :ب لمعلا ٌتجَيو» :ٌءاملعلا لاق

 ٌرِهاَّسلا هب ٌدِهْشَي امو هلياولا يقنملا ةيادحنت اهب لكفلا لثعلا لع حيت
 رابخإلاك ٌّحصأألا 0 ةّينيدلا رومألا رِ ئاَس يف ِهب لمعلا بجي اذكو «هطّرشب

 , 200كلَذ وحنو عاملا سجدتبو ةالَّصلا ِتَقَو ٍلوخدب

 يقين اجلا هتيجح ٍريِدَقَت ىلع هّنأل ؛هب لمعلا ُبَجَي الد "؟9ةيرهاظلا تلاقو

 0 هيا كل ََك ََك ا الوم :ىلاعت هِلوق 5 نع َيِهُن دقو َّنّطلا

 .29ه(نطلا الإ َنوُعَتَي نإ» : ىلاعت لاقو
  ماكحألا غيلبتيل ؛يجاونلاو لئابقلا ىلإ َداحآلا ُتعِبَي َناك هني هّنَأِب او

 فّلَّسلا نِم ءاملُعلا ٍريِهامج دنع ُدّمتعملا ٌحيَحَّصلا وهو ءنيمّلكتملاو ءاهقفلا ةّماع ُلوق وهو )١(
 /١ج :ةلدألا عطاوق 707”ص :ةرصبتلا «1841و197ص :يودزبلا لوصأ :رظني .فّلَخلاو

 /١ج :صيخلتلا «517”ص :ةياورلا ملع يف ةيافكلا ءال١/١7ج :يسخرسلا لوصأ "عه

 :لوصحملا 5١١-٠١١« :رظانلا ةضور ء«8١١-7١١ص :ىفصتسملا .778- ”55

 جاهنملا ,5١5975١151ص :ةدوسملا 2078/7 ج :رارسألا فشك 2هه4و 5١-5084 /4ج

 /١ج :رصتخملا نايب «655 01/ /1ج :بجاحلا نبا رصتخم للود :جاهبولا عم

 فينشت 237 57ص :عماوجلا عمج 0 -777/7ج :بجاحلا عفر ءل5-4

 ؛84ص :ماحللا نبارصتخم :4/7 /؟ج :عطاسلا بكوكلا حرش «١/٠48ج :عماسملا

 ؟7"ص :لوصولا ةياغ 2751و 709 /7ج :ريبحتلاو ريرقتلا 21877 - ١877 /4ج :ريبحتلا

 /١87. ص : ثيدحتلا دعاوق 0 :رينملا بكوكلا حرش قمل-

 مامإلا ٌبهذم لب ءٌرظن هيف دِحاَولا ربخب لمعلا ُمهِعْنمب ب ةّيرهاظلا نع هقالطإ ىلع ُلقّتلا اذه قفز

 77 .ملعلا بجوي هنأ ىلإ اوبهذ مهَّنِإ لب ءدجاّولا ربخب د ردم ار اا ل

 ا الو 3 6-0 0 0 نبا 0 هنّيِب امك ءًاقَّلطُم

 ةرصبتلا يف يارا مامإلا طف امك 4 :لئاسملا ا هفّلاََخو 0 مامإلا نع

 بجاحلا نبا رصتخم :رظني .دواد نب ركب وبأو - 8١ص :ءاهقفلا تاقبطو ”٠, ص

 44١. /١ج :عماسملا فينشت 2048 - ١/547ج

 .(”50) ةيآلا ءءارسإلا ةروس (*)

 )١١15(. ةيآلا «ماعنألا ةروس (5)



 ديما دجاّولا رَبُحِب لمعلا ٌبوجُم

 .ٌةدئاَف مهِئْعَبل ْنكَي مل دجاَولا ربخب لمعلا ٌبجَي هنأ الولَف  ٌفورعم وه امك
 0 ع وع 011

 . '"”ةهبشلاب أردت اهنأل ؛ٍدودحلا ىف الإ

 . 9«ةنيدملا لهأ لمع فّلاخ اذإ الإ هب لمعلا ٌبجَي» :ةّيكلاملا ٍِتلاقو
06 3 

 هَقَلاَخ وأ .2””سايقلا َضَراَع اذإ هب لمعلا ٌبَجَي ال» :ةّيفنحلا تلاقو

 ٌمامإلا هراتخا و (مهروهمج ٍفالخب) ةّيفنحلا نِم ّيخركلا نسحلا يبأ مامإلا ٌرايتخا وهو )١(
 نم نايسّنلاو أطححلاو بذكلا ُلامتحا يهو ٌةهبش هيف ثنّكمت داحآلا َرَِخ َّنأل؛ انه ينارعّشلا
 فشك ١18١. ص :يودزبلا لوصأ :رظني .زوجي ال تاهبشلاب دودحلا ٌتابثإو «يواّرلا

 8/ /1ج : ريرحتلا ريسيت 7//51 :ريبحتلاو ريرقتلا 27 : حيضوتلا 257 /# :رارسألا

 رنإ 1 بوجُو نِم ءاملُعلا ٌروهمج هيلإ بهذ ام فالخ اضيأ وهو

 رّبَح اهيف لّبقيف ةداهّشلاب تْينَت ٌ ةّيعرش ماكحأ دودحلا ّنأل ؛ حيحَصلا وه و ًاقلطُم ةَّيعرّشلا

 2556 /” :دمتعملا : 481 ص :ةياورلا ملع يف ةيافكلا :رظني .ماكحألا ٍرئاسك دحاولا

 رحبلا 7ص :يورلا لهنملا .10 ١19/7 :ماكحإلا ,.1759١ص :رظانلا ةضور

 ١875/5. :ريبحتلا «8*5 /” :طيحملا

 ديفُيَف ءعامجإلا ليبق نِم مهّلَمَع َّنأل؛ عابّتالا ًةبجاو َةَيُح ةنيدملا لهأ َعامجإ اوربتعا دقف (')
 يف ةراشإلا :رظني .طَقَ ّنََّطلا الإ ٌديِفُي ال يذلا ٍداحآلا رّبَح ىلع مّدقُّيَك «رتاوتُملاك ّمطَقلا
 بيرقت يجابلا مامإلل امهالكو 184ص :لوصألا يف دودحلا .58ص :هقفلا لوصأ

 .196 /؟ج :عماللا ءايضلا .١17١ص :يزج نبال لوصولا

 هب دّرَو ْنِإو ؛هفالخ ىلع ةنيدملا لهأ لمع َّنأل ؛عيبلا دقع يف سلجملا ٌرايخ اوُقَن كلذل
 حنم :91/7ج :يقوسدلا ةيشاح :7/7١9ج :ريبكلا حرشلا :رظني .حيحّصلا ٌثيدحلا

 .م1944 ه5094١ «توريب ءركفلا راد 1٠" /4ج :شيلع دمحم خيشلل ليلجلا

 :رظني .ًةلبانحلاو ٌةّيعفاَّشلاو ُةّيفنحلا ءاملُعلا ٌروهمجُج هيلإ بهذ ام فالخ ىلع هيلإ اوبهّذ امو
 لهنملا ؛١/5985ج :ناهربلا ءالا" /”ج :ريرحتلا ريسيت :88/7ج :ريبحتلاو ريرقتلا

 عماهلا ثيغلا «447 /١ج :عماسملا فينشت «57ص :عماوجلا عمج اص :يوّرلا

 :لوصولا ةياغ :4174/17ج :عطاسلا بكوكلا حرش ؛59/7؟ج :علاطلا ردبلا «:!9؟ص

 تيقاويلا :771/7ج :رينملا بكوكلا حرش 18797 /4ج :ريرحتلا حرش ريبحتلا 48ص

 .١4ص :ثيدحتلا دعاوق .5١٠ص :لوحفلا داشرإ .١/١70ج :رردلاو

 لوف ندع ةدمتألا رع يع تلاشو ويحمل هككلو ظئاش لدغ“ ةيزاؤ ناك نإ اذه
 فالخي «ةّيفنحلا يرّخأتم رثكأو يسُْحّرَّسلاو يسوّبَّدلا ديز يبأ يضاقلاو نابأ نب ىسيع

  «مهدنع ُحيَحَّصلا وه و «ةّيفنحلا رثكأ هيلعو .سايقلا ىلع هّرِبَخ مَّدقُي يذلا يخركلا مامإلا



 وصل ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصُؤلا ٌجاَهْنِم ه0

 :ثيدحك ءهيلإ سانلا ا ا ىولَبلا هب معَت ٍءيَش يف ناك وأ «*'هيِواَر 3 2 2 م خس 0 2 جي 4 0 َء 1ع -

 اّنلا لاؤس رْثكي ىولبلا هب مَ ام َّنألا :اولاَق ."”أض وتلف هجرك ص نما

00 

000 

 نب هللادبع :ةّلِدابَعلاو ريم ةعبرألا نيِدشاَّرلا ءافلخلاك ًادهتجم ًاهيقق ياوّرلا ناك ْنِإ اّمأ

 ىلع مهدنع هرب مّقْيف يؤ ريبزلا نب هللادبعو دوعسم نب هللا دبعو رمع نب هللا دبعو سابع

 نم :مهدنع وهو - ًالوهجم يواّرلا ناك اذإ اًمأو فلاح وأ هَقَفاَو ٌءاوس يأ ًاقَّلطُم سايقلا

 ري امّنِإ هللا ٍلوسَر عّم ٍةبحّصلا ٍلوطي رهتشي مل
 هيف اوفلتحا وأ ءمهْغَلَب اذإ اوتكَس وأ ٌحلاّصلا ُفلَّسلا هلبَق ْنِإف :رظنُي ,نمايقلا فلاخ ًاثيدح

 هب لمعلا ُروجَي ال  فّلّسلا يأ - هوُدَر وأ «سايقلا ىلع مّدُقو .«نيروهشملاك راصو «َلبق

 لوصأ :يف مهل ليصفتلا اذه رظني .هتراكن ًاليلد هَّدَر ىلع مهُقاَفَتا نوكيو ءٌسايقلا هفّلاَح اذإ

 /١ج :ريبحتلاو ريرقتلا «000 ه٠ /؟ج :رارسألا فشك ,746 - ١/788ج :يسخرسلا

 نيرا كيس

 :رظني .ًاقّلَطُم سايقلا ىلع حيحّصلا ٍداحآلا ٌربخ اومَّدقف «ءاملغعلا ٌرثكأ كلذ يف مهفّلاَخو

 ماكحإلا ,174 /5ج :لوصحملا 1*2 768/١- ج :ةلدألا عطاوق ءال5 "ص :عمللا

 رحبلا 756 714 /7ج :جاهبإلا «407 50١ /7ج :بجاحلا عفر ,.170/1؟ج :يدمآلل

 59١ص :رظانلا ةضور ء””57”ص :لوصألا ىلع عورفلا جيرخت «799/7”ج :طيحملا

 ءايضلا 235178 35١75 /8ج :ريرحتلا حرش ريبحتلا 5١5 -7١5« ص :ةدوسملا ٠

 .759 751 /1؟ج :رينملا بكوكلا حرش «1994- 198/؟ج :عماللا

 /١ج :ريبحتلاو ريرقتلا «//؟ج :يسخرسلا لوصأ :يف ةلأسملا هذه يف مهُبهذم رظنُي

 الا“ "جا :ريرحتلا ريسيت 205

 ءابضلا 88ص :يبرعلا نبال لوصحملا :رظني .كلذ يف ءاملعلا ٌروهُمج مهْمَلاَح دقو

 ' . ثيغلا 2447 /١ج :عماسملا فينشت دا 0 ماكحإلا 00 عماللا

 ا بكوكلا حرش «14878/54ج :ريرحتلا حرش ريبحتلا «.48ص :لوصولا

 .١/501ج :رردلاو تيقاويلا ”*

 لاذ ؛(89) مقر ءجْرَملا ٌسَم نم ءوضولا باب «ةراهلطلا باتك ل يف كلام هجرخأ

 يذمرتلاو )41١81 مقر كدا سم نم ءوضولا باب «ةراهطلا باتك 2. هلئلس يف دواد

 لح اذه» :لاقو (87) مقر كدلك يوضرلا يار هزايلكلا ةباورأ تانك دست

 : ءركذلا يسم نم ءوضولا باب «ةراهظلا باتك «هئنس يف هجام نباو ((ٌحيحص ٌنسح

 ّدذلا سم سم نم ءوضولا بابحتسا باب .ءوضولا باتك هحيحص يف ةميزخ نباو .(58)

 11 مقر «ءوضولا ضفقاون باب «ةراهظلا باتك ( هحيحص يف نابح نباو ةفضرفا مقر



 6# 5 عرفلل ٍلصألا ٌُبيذكت

 . "0«ِِلْفَت ىلع يِعاوّدلا ٍرْقوَتِل ؛ًارئاوَت هلْقنب ٌةداعلا يضقتَق ءهنع

 . *كلذب َةداَعلا َءاَضَق ُمّلسُت ال اًنأب :فِلاخملا باجأو

 [عرفلل ٍلصألا ٌُبيذكت]

 هاذه يور آه ؛ لاق نأك .هنع اور ٍءيش يف ِعْرَفلل لصألا ٌُبيذكت ل
 ؛عرَملِل هاَر نأ َدعَب هَل لصألا نايس ٍلامحال ؛لوبَقلا نع ُيورّملا ظَقسَي ال

 امهنم ٍدحاو لك بيذكت َّنأل ؛ٌدرُت مل ٍةداهش يف ُعرَملاو ُلصألا َعَمّجا وّل اذهلو

 مزج َعَم هْنط وأ ٍلصألا كَش ُحَدقَي الو» :ءاملُعلا ٌرثكأ لاق .""رَخآلا ٌحّرجَي ال

 نم مهلك (ٌحيحص ٌثيدحا١ :لاقو (1/*) مقر «ةراهظلا باتك ءكردتسملا يف مكاحلاو

 .ابآو ةبيبح مأو رباج نع هجام نبا الإ ًاعوفرم اني ناوفص تنب ةرسب ثيدح
 )١( /؟ج :ريبحتلاو ريرقتلا 58*١/2ج :يسخرسلا لوصأ :يف ةّيفنحلا ٌبهذم رظنُي 700

 /7ج :ريرحتلا ريسيت 117.

 رظني .ٌةلبانحلاو ُةّيِعفاَّشلاو ُةَّيكلاملا ءاملُعلا ٌروهمجج هيلإ بهذ ام فالخ ىلع هيلإ اوبهذ امو :
 نص :ينرعلا نبال لوصحملا ١١7. :ةريخّذلا +153.-184 /1ج :بجاحلا نبا رصتخم

 ج١17/1١.« :ةرصبتلا 01*2//١ج :ةلدألا عطاوق 2191 -197/7ج :عماللا ءايضلا

 ص5١4؛ /؟ج :يدمآلل ماكحإلا ,.0"1 ص :ىفصتسملا «7/١471ج :صيخلتلا 2174

 ردبلا «505 407 /”ج :طيحملا رحبلا «.77ص :عماوجلا عمج .77” ص :يورلا لهنملا

 /7ج :علاطلا  .5١:ةدوسملا «177ص :رظانلا ةضور « 415 /١ج :عطاسلا بكوكلا حرش

 ص »1١9/7ج :رينملا بكوكلا حرش .7١7ص :لخدملا «1878/4ج :ريبحتلا 7517

 ص :لوحفلا داشرإ 01 /١ج :رردلاو تيقاويلا ©٠١5.

 .(ب /9١ق) ةياهن () إ
 /١ج :ةلدألا عطاوق يف َيناعمّسلا مامإلاو ّينايوُرلا مامإلاو ءَيدْرَواملا مامإلا ُلوق وهو () |

 :بجاحلا عفرو 78 - ض : عماوجسلا عمج يف يكبسلا جاتلا ٌمامإلا هراتخناو ال868

 يراصنألا ايركز مالسإلا ٌخيشو 2357/؟ج :علاطلا ردبلا يف يلحيَملا ُمامإلاو «477/1ج

 انه َينارعّشلا ٌمامإلاو .48ص :لوصولا ةياغ

 تبيذكت نأ ىلإ نيئّدَحملا رثكأو «ةلبانحلاو ةَّيعفاَّشلاو ةّيكلاملاو ةّيفنحلا ءاملع ٌرثكأ ٌبهذو

 297 /7ج :رارسألا فشك ,«١19١ص :يودزبلا لوصأ :رظني .هّيوُرَم طِقسُي عرفلل لصألا

 2511/7 :بجاحلا نبا رصتخم .1١٠//ج :ريرحتلا ريسيت 0789 /7ج :ريبحتلاو ريرقتلا
 - :عماهلا ثيغلا 546/١« :فينشتلا «118/7ج :ماكحإلا 5١١/7« :رصتخملا نايب
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 . "”«هنع هتّياورب ٍلْذَعلا عرَملا

 [لودُعلا نِم هِريَغ نع هاوَر اميف لذعلا ٌةدايز]

 مّلعُي مل نإ ٌةلوبقم ٍلودُعلا ن نِ هِريغ نَع هاوّر اميِف لْذَعلا ٌةدايزو» :اولاق

 سلجم يف اهَرَكَذ لك ْيِبَنلا نوكَي نأ زاوجي ؛هدّدعَت َمِلُع نأب سلجملا ُداَحّتا
 و

 :ليقو ؛"”فقّولاب» :ليقف ٌداحّنا ِمِلُع نإف ."”(رَخآ يف اهنع تككّسو
 ؛ 40( لبقي»

 نبالرصتخملا 7١97/0: :ريبحتلا .404/7 عطاسلا بكوكلا حرش -47١: ١47ص
 ١/ :يواخسلا ظفاحلل ثيغملا حتف :08ا/ /؟ج :رينملا بكوكلا حرش «4”ص :ماحللا
 .5807 59١ ص :ركفلا ةبخن حرش ءاا/# 771/7 :رردلاو تيقاويلا "4

 .ةئئألا نم ٍريثكل كلذ عََو دّقو ّيسَن ّمُث هل هاوَر ِهَّنأ زاَّوجِل ؛ءاملعلا ةّيبلاغ بهذم وهو )١(
 /١ج :بجاحلا عفر «417 /7ج :رصتخملا نايب «318/7ج :بجاحلا نبا رصتخم :رظنب
 :18/1ج :علاطلا ردبلا «١47ص :عماهلا ثيغلا «580 /١ج :عماسملا فينشت «77
 /١ج :رينملا بكوكلا حرش :89/7ج :ريبحتلاو ريرقتلا 2307/7ج :عماللا ءايضلا
 .7617 ص :ةبخنلا حرش ها"

 /؟ج :مزح نبال ماكحإلا «575ص :ةياورلا ملع يف ةيافكلا :رظني .ءاملعلا قافّتاب اذهو (0)

 :377/1ج :لوصحملا ,17”ص :ىفصتسملا "48- 595/7ج :صيخلتلا «؛5
 414 /١ج :رصتخملا نايب .777 /7ج :رصتخملا 117 7/١1١ج :يدمآلل ماكحإلا
 -180/8ج :طيحملا رحبلا :«388ص :عماوجلا عمج :475 - 6*4 /1ج :بجاحلا عفر
 ش 1/0 :ريبحتلا «,3559 70/1 :عماللا ءايضلا 35/1ج :علاطلاردبلا ”85

 .؛38ص :لوصولا ةياغ 248٠/5 ج :عطاسلا بكوكلا حرش 84١ /7ج :ريبحتلاو ريرقتلا

 5 تيقاويلا 2047 - 041 /7ج :رينملا بكوكلا حرش

 اضبأ ّلصألا ّنكل ٍرودَّصلا ٌمدع ناك نإو ٌلصألاو ءًادعُب تالامتحالا نم ٍدحاو لك يف َّنأل (9)
 86 يدنهلا نيّدلا ٌيْفَص مامإلا لوق وه و ءفْقوَّتلا بجو اضراعَت اذإو «يواّرلا ٌقدص
 3 سمج طيحملا رحبلا يف يشكرزلا مامإلا هنع لقن امك

 ةدرفتبْمَّنلا ثيدحلاك يهو .ًاقلطم ٌةلوبقم اهنأ نيئّدحملاو ءاهقفلا نم روهمججلا ٌلوق وهو (5)
 ؛ص :ةياورلا ملع يف ةيافكلا :رظني .ٌةعبات لب ةّلقتسم ريغ اهّنأل ؛ ىلوأ ٌةدايّرلاو هلا
 ؟ ص :رظانلا ةضور 2177 ص :ىفصتسملا «407و44#/١ج :ةلدألا عطاوق 8

 ّ :نتلعلا نبا مامإلل ثيدحلا مولع يف عنقملا 0787 7877/7 ج :طيحملارحبلا
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 6 لودُعلا نِم هريَغ نمت هاوّر اميف لّدقلا ٌةدايز ن

 اوسركلا
 «اهيف دا ّر نَم أطحخ زاوجل ؛لّبقي ال» : ليقو

 حَّرَص وأ ءاهركَذ نّمِم طبضأ ةدايّرلل ركاّذلا ٌريَغ "”[ناك] ْنِإ) :ءاملعلا لاق
 .. ؟؟7(اًضَراعَت اهتْعمَس ام :لاق نأك لبقي هجو ىلع ةدايرلا 5

 اهاَوَر نيَيِواَر مك هُمُكُْحَف ىرخأ ةّرَم اهكّرتو َةَرَم ًةدايز يواَّرلا ىَوَر ولو

 ىلإ وأ تليق تكس وأ «نيسلجم ىلإ اهكرتو اهدنسأ نإف ءرَخآلا نود امهذحأ

 *7 فلاب : ليقف سلجم
 :يوارلا بيردت .عيدجلا هللا دبع :قيقحت هه١/١4١ :ط ء«ةيدوعسلا ءزاوف رادا١9 2

 .١/25154ج :رردلاو تيقاويلا «047 /5ج :رينملا بكوكلا حرش «,"40/1ج

 نِم ٍةعامجل 40٠ /١1ج :ةلدألا عطاوق يف يناعمّسلا رّمظُملا وبأ ُمامإلا ُهاْرَع ٌلوقلا اذه )١(
 .ثيدحلا باحصأ

 يأ - اهلثم نع مهّلثِم لْقعَي ال داز نَم ٌريغ ناك ْنِإ :وهو «ةلأسّملا يف ٌمبار لوق كانهو ()
 كلذ سفن يف هعم نيذلاو ءاهب درفنملا طلَغ َّنأل؛ ٌةدايٌرلا كلت لبق مل ةداَع  ةدايزلا

 قلت لايدحلا نذل ؛مهِطَّلَغو هطلَغ نِم نيَرِهاّظلا ٌرهظأ اهلثم نع مهلثم لُفْعَي ال سلجملا

 اهلثي نع لْفعَي مهّلثِم ناك ْنأب كلذك نكي مَل نإو. «مهيلإ هقّرطَت ٍلامتحا نِم ىلوأ هيلإ ِطلَعلا
 «بجاحلا نباو يدمآلا يزارلا :ةّمئألا ٌرايتخا ًاًضيأ وهو ةيفنحلا دنع ةلوبقم ةدايز يهف

 نّمِم نوكت نأ : طرش ةدايزب يكبسلا جاتلاو ٌيناعمّسلا رّمطملا يبأ مامإلا لوق ًاضيأ وهو

 /١ج :ريبحتلاوريرقتلا :رظني .تّلبُق كلذك ٌرمألا نكي مل ْنِإو ءاهلقن ىلع يعاوُّدلا رفاوتت

 /١ج :بجاحلا نبا رصتخم :171/7؟ج :يدمآلل ماكحإلا .4//51ج :لوصحملا 2١

 عماوجلا عمج :«١/407ج :ةلدألا عطاوق «417 /؟ج :رصتخملا نايب ٠ -55١«

 ."47/7ج :جاهبإلا «575  ة"ه /١ج :بجاحلا عفر «18ص

 .ىنعملا ةحصل ؛59 /7ج :علاطلا ردبلا نم اهُّتفضأ امنإو ءلصألا يف ةدوجوم ريغ (7 ]

 «يفنلا ضححم ْنأب لَّبقُي ال هجو ىلع اهافن ول ام فالخب «ةدايزلا هذه يف نارّبَحلا يأ (؛!

 عماوجلا عمج يف يكبسلا جاتلا هب مزج ام اذهو كلذل رثأ ال هنإف «يبنلا اهلقيمل :لاقف

 فينشت يف ةلأسملا رظنت .5794/4ج :لوصحملا يف َيْزاّرلا ّرخفلا َّمامإلا هيف ًاقفاوم «.588ص

 ءايضلا ءال٠ /؟ج :علاطلا ردبلا «474 - 477ص :عماهلا ثيغلا «.١/4487ج :عماسملا

 تيقاويلا .48ص :لوصولا ةياغ ما /7ج ف عطاسلا بكوكلا حرش .57/7١7ج :عماللا

 .انُه لك َينارعّشلا ٌمامإلا ًاضيأ هب مزج ام اذه و .415 /١ج :رردلاو

 د درع يف راجتلا نباو 28154/هع :ريرسنلا رش ريحلا ف يوادرملا :نامامإلا هب مرح 1*
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 ٍلوصألا ملع ٍدِصاَعَم ىلإ ٍلوُصْؤلا ٌجاَهْنِم
 ناقل

 ٍدِحاَو نيحدجاو دّرفنا قلو :اولاق « ليه ال» :ليقو «٠ 1 )» : ليقو ا رم لل كنت وح لا ل 21 مح 10 نا هيام رم كي د )1 يلا طا

 ٌةدايز هَعَم ْنأل ءاملعلا رثكأ دنع دِرَفْنُملا لبق ٍدَحاَو خيش نع اذَحَأ دقو «ةدايزب
 : قف هتفلاخمل 26 ال» :ليقو 1

2 

 [رَبَخلا ضعَب فذَخ]
 2 مل د ه2 يك 0

 ضعبال قلعتلا صخب نأ الإ رفكألا ننتع و ٌرئاج رَبحلا ٍضعَب ُفْذَحا :اولاق

 هلالخإل ءافافلا هذ 0 ال لدتيحف تكف وأ ٌةَياغ وكي نك .هب 0

 30 7و

 سس ٍةرَمَّلا نع للي هللا لرصَر ىهت» 4 ' نيكيكتسلا كيل وعل تامل

 .«يهزت

 انزو الإ ِقِرَولابا َقِرَولا الو ِبَمّللاِب ّبَمَّذلا اوُعيِبَت ال) وحن 5 2 ضع

 ٍرِبَخَك هّنأل فد | وجيبف ىب ُقّلعتَي ال ام فالخب فيدحلا رع
00 

 هنع لقث امك  ةّيعفاَّشلا نم ْعاّبَّصلا ُنبا ٌمامإلا ًاضيأ هراتخاو «0475/7ج :رينملا بكوكلا -
 مل اذإ امب هوَدَّيَقو - 547 /7ج :عطاسلا بكوكلا حرشو «788/ج :طيحملا رحبلا يف

 .هنم تّلبُق كلذ َلاَق نإَف «َةدايَرلا هذه ٌتيسَن ٌتنُك :يواّرلا لْقَي

 . اش ص :لوصولا ةياغ 2141 /7ج :عطاسلا بكوكلا حرش الو كج : علاطلاردبلا :رظني 2000(

 .ةقباسلا عجارملا :رظني (؟)

 , 21415 /1ج :عطاسلا بكوكلا حرش .١7ا// ؟ ج :عماللا ءايضلا ءالا /١ج :علاطلاردبلا

 1 .98ص :لوصولا ةياغ

 ةقباسلا عجارملا :رظني (5)

 ةر ءاهحالص ودبي نأ لبق رامثلا عاب اذإ باب عويبلا باتك .هحيحص يف يراخبلا هجرخأ ()
 هذ سنأ نع )١905( مقر «حئاوجلا عضو باب «عويبلا باتك ملسمو .(73087)

 730 مقر «ةضفلاب ةضفلا عيب باب .عويبلا باتك 2« هحيحص يف يراخبلا هجرخأ ن0

 يردخلا ديعس قف نع (168) مقر «ءايرلا باب « عويبلا باتك «ءهحيحص ىف ملسمو

 00 7 .هاك ملسم مامإلل ظفللاو ءًاعوفرم

 ؛ :نيثدحملا ٌرثكأو ةلبانحلاو ةّيعفاّشلاو ةّيكلاملاو ةّيفنحلا نم ءاملعلا ريهامج لوق وهو («0)



 8م 9
 ظمأ“ اق

 ٌةدئاف مضلل نوكي ْنأ لامتحال ِ؛رّبَحلا ضعَب ُفْذَح زوجي ال» :ٌموق لاقو
 ا توفت

 هئياور ُلَبمُت ال نَم

 [هثياور ٌلَبقُت ال نم] ُهَلَأسَم

 هنكمُي ال هّنأل ؛عّطقت مأ هونج َقَّبَطَأ ءاوس ٌنونجم ٍةباورلا يف لّبقُي ال
 مّدعب هيلع هّنأل ؛ًارّيمُم ولو ُىبَّصلا لَبقُي ال َكلذكو .لّلَحلاو أطَحلا نَع ٌزارتحالا

 غولُبلا دعَب لمحت ام ىّدأ َّمُث ءُنِبَّصلا َلّمحَت ْنِإَف ءبَّذَكلا نَع زرّتحَي ال دق هفيلكت

 . روهمجلا دنع لِ
 يف هب قوثو ال هنأل ؛بذكلا نع زّرحَتلا هنم َمِلَع ولو ءرفاك ةياور لّبقت الو د 3 ع ما 7 نحل علو
 . "”راقحلا هلاني ال ِفَرَش ُبِصنَم ٍثيداحألل ِةياوٌرلا َبِصنَم نأ َعَم «ةّلمُجلا )54ش اس ىلا 24 ل ا ا ا دونم طلال ا

 3777 /75ج :بجاحلا نبا رصتخم «الد /7”ج :ريرحتلا ريسيت 877/7"25ج :ريبحتلاو ريرقتلا -

 :ىفصتسملا 5١8/5-5١9« ج :عماللا ءايضلا «515/7ج :رصتخملا نايب «؛14

 عمج ؛457 419/7 ؟ج :بجاحلا عفر 2174 - 177 /5ج :يدمآلل ماكحإلا ,17ص

 2418 /7”ج :طيحملا رحبلا «4940 5494 /١ج :عماسملا فينشت «58ص :عماوجلا

 487 /١ج :عطاسلا بكوكلا حرش الا /"ج :علاطلاردبلا «555ص :عماهلا ثيغلا

 نبا ةمدقم ىلع تكنلا ,«006 /75ج :رينملا بكوكلا حرش .«98ص :لوصولا ةياغ 14

 /١ج :يوارلا بيردت «407/7ج :ثيثحلا ثعابلا 51 /7”ج :يشكرزلا مامإلل حالصلا

 .7؟90ص :ثيدحتلا دعاوق «7/١١1١ج :رردلاو تيقاويلا 2٠١4

 .ةقباسلا عجارملا :رظني )١(

 .ُمالسإلاو ُعوُلُبلاو ْلقَعلا :يواّرلا ٍطورش نِم َّنأل؛ ءاملُعلا ريهامجج ُلوق وه رِكُذ امو ()
 ءايضلا 2غ١4 9/5" ج :ريرحتلا ريسيت 5١9 - ١9" /7ج :ريبحتلاو ريرقتلا :رظني

 2706٠ 491/7" ج :صيخلتلا 07546 /١ج :ةلدألا عطاوق ء4١7 5١ / ؟ ج :عماللا

 /١ج :عماسملا فينشت «359ص :عماوجلا عمج 2715 - 7/7١١3؟ج :جاهبإلاو جاهنملا

 57/9 »497 - 4١”7ج :طيحملا رحبلا -  .*571١:عماهلا ثيغلا ص458  ٠"4

 :لوصولا ةياغ «5817 - 4880 /؟ج :عطاسلا بكوكلا حرش ءالال 757/7 ج :معلاطلاردبلا
 داشرإ ءالال4/؟ :رينملا بكوكلا حرش :1805 - 1821/54 ج :ريبحتلا ؛ةة9ص

 .98 - 96ص : لوحفلا



 كَ ب وو ربا[. ع 1
 ٍلوص ملِع ع كدص ىلإ لوصول َجاَهنِم 36 ؟

 [عيتبُملا ةياور]

 نجر كلاش لاق ك6 ٌبذكلا ْمّرِحَي ٌرحي ''عدّتبُم دن لّبقتو» :ٌءاملُعلا لاق
 نأ ٍذِعَئيِح نَموُي ال هّنأل ؛هيَعدب 7 َساّنلا وعْدَي َناَك اَذِإ اّلِإ لّبقُت» : ىلاعت هللا
 .©«اهقفو ىلع ٌتيدحلا ّعْضَي

 [هيقفلا ٍريغ ةياور]

 فِلاْخُي اميف ةّيفنحلل ًافالخ .؟”ًاهيقَف سيل ْنَم ٌةياور لَبقُتو :اولاق

 .(أ/١7ق) ةياهن (#*)

 مّسجملاكو تاّيئزجلاب ىلاعت هللا َملِع ركنأ نمك «هتعدبب رْمُك نم امأو «هتعدبب ٌرمَكُي ال يأ ١(

 مّظعل؛ بذكلا مّرحُي نَّمِم ناك ولو «ءاملعلا نم رثكألا دنع هُثياوِر لّبقُت الف ءًاحيرَص ًاميسجَت
 مولع يف عنقملا 1/7 :طيحملا رحبلا 77 /4ج :عومجملا :رظني .هتعدب

 حرش 274 /١ج :يوارلا بيردت 1/4 -18/7ج :علاطلاردبلا «١/170ج :ثيدحلا
 /١ج :ركفلا ةبخن حرش 16٠0 16١« /؟ج :رردلاو تيقاويلا «407 /7ج :رينملا بكوكلا

07# 
 ريرقتلا :رظني .هُقدِص نقلا ىلع بْلْيَف ءهيلَع مادقإلا نِم هُعنمُي بِذكلا َةَمْرُح هّداقتعا َّنأل (؟)

 .719/7ج :ريبحتلاو
 ُمامإلاو ٌيكبّسلا نيّدلا جات ُمامإلا :مهنم ةيعفاّشلا نم ٍةعامجو «ةّيفنحلا بهذم وهو (؟)

 عماوجلا عمج :7/١4ج :ريرحتلا ريسيت 2714/7ج :ريبحتلاو ريرقتلا :رظني .ُيّلحملا
 .ملعأ هللا و هل َينارعّشلا مامإلا حيجرت رهاظلاو ."8/7ج :علاطلاردبلا .,59 ص

 ؛(119 5١15/7 :عماللا ءايضلا :رظني .ةلبانحلاو ةّيعفاشلا روهمجو ةّيكلاملا بهذم وهو (5)

 :ثيدحلا مولع يف عنقملا ,7701/*ج :طيحملا رحبلا «.5١١ص :حالصلا نبا ةمدقم
 حرش ريبحتلا ,770ص :ةدوسملا ,78”١/7ج :يوارلا بيردت ء758- 377/1ج

 2198 /؟ج :رردلاو تيقاويلا «40 /7ج :رينملا بكوكلا حرش ١1447 /4ج :ريرحتلا

 . 87ص :لوحفلا داشرإ

 .. !يىفصتسملا 23510 /7ج :عماللا ءايضلا :رظني .ةلبانحلاو ةّيعفاَّشلاو ةّيكلاملا لوق وهو (5)
 :57:19ص :عماوجلا عمج ٠ 5/7١؟ج :يدمآلل ماكحإلا ا 179 ص
 دبلا ؛١47 ص :عماهلا ثيغلا «444 /١ج :عماسملا فينشت الا /#ج :طيحملا رحبلا
 ريبحتلا «44ص :لوصولا ةياغ «484 /7ج :عطاسلا بكوكلا حرش ءال9/7ج :علاطلا
 .5157/7؟ج :رينملا بكوكلا حرش ,455/4ج



 ها | لهاستُملا ةياور

 ا

 [لهاستُملا ةياور]

 ولو هيف نلكلا ننأل ؟كيدحلا ةياور ىف زّرَحّتلا هنم قرع نم ةياور لقتو

 . ًاقافّتا هياور ُدرُتَف ثيدحلا ىف لِهاستُملا اّمَأ "”ثيدحلا ريغ ىف ًالهاستُم ناك

 [ٌةلاَدعلا]

 :اهّنأب ءاملُعلا اهّرعو ””يواّرلا يف طرَس © ةلادعلا نأ انركذ نّمِمَمِلْعَ

 يف امك  ًاهيقف نوكي نأ يواّرلا يف طّرتشا ثيح ءء# كلام ُمامإلا هيلإ بهذ ام وهو )١(
 يف هليصفت ّرم امك «ةّيفنحلا ٌضعب ًاضيأ هطرش دق و - ١١؟ص :يزج نبال لوصولا بيرقت
 هللا ةّجُح :رظني و «باتكلا اذه نم 450 454 ص :دجاّولا ٍرَبخِب لمعلا ٌبوجُو ةلأسم

 «١9ص :يولهدلا هللا يلول امهالك فالتخالا بابسأ نايب يف فاصنإلا :8”7ص ةغلابلا

 /١ج :تومحرلا حتاوف :رظني .ةّيعفاَّشلاو ةّيكلاملاو ةّيفنححلا نم ءاملعلا ريهامج لوق وهو (1)

 :جاهبإلا 55١.« /5ج لوصحملا .179ص :ىفصتسملا 1١5 /7ج :عماللا ءايضلا 6

 .555/7ج : طيحملا رحبلا 0

 اذإ :ةلأسم» :١71ص :ةدّوسملا يف هلأ ةّيميت نبا ٌمامإلا لاق «ءكلذ يف ةلبانحلا فلاحتو

 لبقث مل هللا لوسر ثيدَح يف زّرحتيو ءاهيف بذكُيو ساّنلا ثيداحأ يف ٌلهاستي ياوّرلا ناك
 .«ًاديدش ًاراكنإ هتياور َلِبَق نَم ىلع ركنأو ..هيلع ّصَن ؛هثياور

 قافّتاب ةياوٌرلا ٍلوِبَق طورش نِم ظرَش ثيدحلا ةياور يف هِلُّهاست ُمَدَعَو ءيواّرلا طْبَّصض (0)

 :عماللا ءايضلا ,75580 /7ج :تومحرلا حتاوف «"77 /7ج :ريبحتلاو ريرقتلا :رظني .ءاملُعلا

 2179ص :ىفصتسملا 47و 740 /١ج :ةلدألا عطاوق 2170 /؟ج :دمتعملا «,16/7١1ج

 فينشت 54ص :عماوجلا عمج ال17 /؟ج :جاهبإلا كلا 51١ /:ج :لوصحملا

 0111 رمل تدرعلا ف

 : طيحملا سوماقلا :رظني .ناَصقن الو ٍةداَيِز ٍرِيَغ نِم رمألا يِف طّسوَّتلا :ِةَعَللا يف َةَلاَدَعلا 4

 . (لدع) ةدام7””17”ص

 :رظني .ٌةدودرَم قساّملا ٌةَياورَق :هيلعو ءالُذَع يواّرلا َنوكَي نأ دب الف ءءاملعلا قانا 00

 - حتاوف «54 /"ج :ريرحتلا ريسيت 203377 /7ج :ريبحتلاو ريرقتلا 087 /1ج :رارسألا فشك



 ٍةفرَسُك «ةَّسْخلا رْئاغَصو ٍرِئابكلا ٍفارتقا نم اهّبِحاص عنمت سْفَّنلا يف ٌةخِيار ٌةئيه

 ًةههوركم ثناك ْنِإو «ةزئاجلا لئاذّرلا باكترا نِم ٌعنمتو ءِةَرِمَت ٍفيفطّتو ٍةمُقَل

 امب ٍدرف ّلكب ٌةلادعلا يِفَتنتُق «ٌئِقوُس ريغل قوّسلا يف لكألاو ٍقيرّطلا يف لولاك
 اهب قّلعتَي ال ةبكك ةّمِخلا ريغ ُدئاَعَص (ةّمِخَلا رئاغَص) :انلوقب َج يعور

 .""اهنم ٍدْرَق ٍفارتقاب ُهلادَعلا يِفَنَت الف ٍةيبنجأ ىلإ ٍةرظنكو ءٌررَض

 [ةادغلا لوهجم ٌةياور]
 «فالخ .©؟”«ٌروتسَملا َوُهو « "!ًانِطاَب ِةَّلادَعلا ٍلوهجَم ٌةياور ُدَرثو» :اولاق

 م 7
 ٍلوُصألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصؤلا ٌجاَهنِم

 "87/1؟ج :رصتخملا نايب ,059 - 058/75 :بجاحلا نبا رصتخم .؟ا/"/؟ج :تومحرلا -

  ةهالا /4ج :لوصحملا ١١2؟60ص : ىفصتسملا قال :عماللا ءايضلا ."ىا/

 7117” /ج :بجاحلا عفر تقص :عماوجلا عمج 248/1١ ج :يدمآلل ماكحإلا مالا

 بكوكلا حرش ىلا م” /ج :علاطلا ردبلا 440 /1ج :عماسملا فيئشت هةر

 :لوصولا ةياغ 85”2ص :يطويسلا مامإلل رئاظنلاو هابشألا 2.589 - 488 /7ج :عطاسلا

 حرش 286 84ص :هقفلا لوصأ يف رصتخملا ١461-1808 /4ج :ريبحتلا ؛.49ص

 .784 - 787 /7ج :رينملا بكوكلا

 مّدَعِل ني 0 رمل انياب ٍةلادَعلا هرعت ف

 ريرقتلا :رظني ةاتا ةمفاّقلاو ةئكلاملاو ةّيفنحلا نم نيئلوصألا 5 ٌروهمج هيلإ ّتهذ اماذه (#)

 نبا رصتخم كالا /71ج تومحرلا حتاوف 248/7 ج : ريرحتلا ريسيت لاو /7ج : ريبحتلاو

 ؛119/7ج : :عماللا ء ءايضلا 784/1ج :رصتخملا نايب .0!ل26 14 /1ج : :بجاحلا

 عمج 2784 1787 /7ج :بجاحلا عفر «.5088ص :لوخنملا ,١/795ج :ناهربلا

 . :علاطلا ردبلا «5" 5ص :عماهلا ثيغلا :79/7ج :طيحملا رحبلا .19ص :عماوجلا

 اعل ريبحتلا «١٠٠ص :لوصولا ةياغ 54٠«: /7ج :عطاسلا بكوكلا حرش 7١8ج
 1 .١٠١٠ص :لوحفلا داشرإ 5١١ -5١7« /7ج :ريئملا بكوكلا حرش ؛« ٠

 اع بجاحلا عفر «48/7ج :ريرحتلا ريسيت 779 /7ج :ريبحتلاو ريرقتلا :رظني (5)

 .١4/؟ج :علاطلا ردبلا «475ص :عماهلا ثيغلا 5٠”. /"ج :طيحملا رحبلا

 نميف ةَّروهْشَملا ثيدحلا بتك رثكأ يف لمعلا هيلع :ٍةَلادعلا ٍلوهجُم ةياور ٌلوبَقو
 ند 70

 مداَقَت



 0 | ِةَلادقلا ٍلوهِجَم ةياور

 (1)آ2 هاير عمد 5

 ِثحَبلاب هّلاَح َرهظَي ْنَأ ىلإ ٌدّرلاو ٍلوبَقلا نَع فّنَوَتُي١ :نيمّرَحلا ُمامإ لاقو
 لوهجم اًذَكو عاج دودرمُف ًارهاظو ًائطاَي لويجسلا اًمأو» :اولاق , 0

 ©9(لجَر نَع :هيف َلاَقُي ْنَأَك ءنيعلا
3 

 :ةّكئألا نم هّراتخاو هيض دمحأ مامإلا نع ٌةياور ًاضيأ وهو ءمهُتفرعَم ْتَرَّذعَتو ءمُهُدِهَع
 يف ٌيوونلا و «7١1ص :هتمّدقم يف حالّصلا ُنباو ّيرَبٌطلا ُبحُملاو يزارلا ميَلُس
 ةفاضإلابرظني 54٠. /7ج :عطاسلا بكوكلا حرش يف ٌيطويّسل او .7794/5ج :عومجملا

 مولع يف عنقملا «55ص :ّيوّرلا لهنملا ١١١ - ١١١ص :حالصلا نبا ةمدقم :قبس امل

 115/١- ١7" ج :يوارلا بيردت ء١0٠14 /5ج :ريبحتلا 258017 - ١/507ج :ثيدحلا

 :رردلاو تيقاويلا «417- 41١ /7ج :رينملا بكوكلا حرش .”88ص :رئاظنلاو هابشألا

 .157/1ج

 «ليلجلا ٌمامإلا «ّيناهبصألا «يراصنألا ركب وبأ ٌداتسألا ءكَروُق نب نسحلا نب دّمحُم وه )١(
 ةنس يلاوح دلو ءاوْحَنو ًاظعوو ًامالكو ةلوصأو ًاَهَقِف ىَراَجُي ال يذْنا ٌبيهَملا رْبَحلاو
 ْتَعَس ؛يلهابلا نسحلا يبأ هذيملت ىلع قارعلا يف ّيرعشألا مامإلا بهْذَم َسسرَد ء(ه*5)
 نم ًابيرق هُئافَّنِصُم ْتْعَلَب و «مولُعلا نِم ًاعاونأ هب هللا ايحأ ءِتاَّرَم ناطلّسلا ٌدنع ٌةعدتبملا هب
 عم ٌةريثك ٌتارظانم هل ءامهُريغو ٌيريشُفلا ٌداتسألاو ٌئقهيبلا ٌمامإلا هنَع ىوَر ءفّئصم ةئام

 ًةنس كلذ رْنِإ ىلع هذ تامَق ءّّسلا هل اوُسدَف .مهيلع ٌدّرلا َديِدَش ّناكو «ةّيماّركلا

 ١؟17/5ج :ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط .77/7 - 707/4ج :نايعألا تايفو :رظني .(ه407)

 191١. 1990 /١ج :ةبهش يضاق نبال ةيعفاشلا تاقبط 217“

 ٍةياور در ٌقِلطُن الأ ةلأسملا هذه يف هُرْثوُأ يذلاو» :هترابعو «١/791ج :ناهربلا يف ()

 ٍروتسملا ةياورو «ٌةدودرُم تساَقلا ٌةياورو «ٌةلوبقم ٍلدعلا ٌةياور :لاقُي لب ءاهّلوبَق الو روثسملا

 .«هتَلاَح ٍةَنابِتسا ىلإ ٌةفوقوُم
 لهنملا ,085/7؟ج :رارسألا فشك .١١١-١١١ص :حالصلا نبا ةمدقم :يفامك (7

 /١ج :فينشتلا ؛*9/5ج :طيحملا رحبلا «.59ص :عماوجلا عمج ؛55ص :ّيوّرلا

 :ريبحتلا (7017 -١/707ج :ثيدحلا مولع يف عنقملا «470ص :عماهلا ثيغلا 37

 /؟ج :عماللا ءايضلا 287 /7ج :علاطلا ردبلا :"78/5؟ج :ريبحتلاو ريرقتلا 408/ ؛ج

 ج :يوارلا بيردت 44٠« /7ج :عطاسلا بكوكلا حرش «44/”ج :ريرحتلا ريسيت 2515

 «غ١١4- 5٠١ /؟ج :رينملا بكوكلا حرش .«١٠٠ص :لوصولا ةياغ ءالا17-05/١

 .147/7ج :رردلاو تيقاويلا إ



 ٍلوُصألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصُؤلا ٌجاَهْنِم « 0
3 

 م م

 ناك ققتلاب ثيذدحلا دم نم ٌيعِفاّشلا و وجت هَنَضَو نإ إد ' لا مامإ لاق

 نوعا تاذكلا نيدكفلا صعب لوف انكوب هوت حولا ةقثلا قرتخأ ل5
 ا هوب ةجتولاف هيما هل ذك

 [الِهاَج َقّسْفُم م ٍلعف ىلع َمَدقَأ نم ةياور]

 برك ٍنونْظَم قي و ىلع هما ملقا كارل ارو ريغ ونال

 مأ ًةحابإلا دّقَتعا ٌءاوُس « «لهججلاب ِهرْذُعِل ؛رْمَحلا ٍبْرُشك هب ب عوطقَم وأ ْذيِبّنلا

 "ال ا

 هتلادعل ؛هّليدعَت لّبقُي يذلا  يواّرلا َلاَق ْنِإو» :هُرابعو 5٠١ -4١١« /١ج :ناهربلا يف )١(
 أضر ًالْدَع هب ًاقوُتوَم ًالُجَر ٌتعمَس :- هتياردو ليدعّتلاو حرجلاب همْلِعو هيَلاَح ٍةّماقتساو
 هَدرعَي ْنَأ يواَّرلا يف طرتشُي نأ دْعبّيو .. . «ةّلاحَم ال ةقّثلا ٌثِروُي اذه ًاَنالُف ٌتعمَس :لوقتي
 رارطضالا ىلع مر اذه ظارتشا ٌلاحتسا اذإو ءديلإ تبعت ىلع كليم يا تلي نعت
 :لاق اذإف ,مهنافرعو نيِروهشملا ةّمئألا ليدعت ىلع ٍرابخإلا َبَجوُم مرتلب نب لاخ ليدعت

 يف دوصقملا بلطَملا ىلإ كلذ ىضفأ دقق َالْبُنو ًاريخ هيف ىّرامَتَأ ال نمو ٌةقْتلا ينربخأ

 . هل ىوَر نم هِتَقِ هث يف علا اذهف .. .ةقّثلا

 :عماهلا ثيغلا «498 - 491//١ج :عماسملا فينشت «59ص ا :رظني (0)

 حرش 2777 5/١57ج :عماللا ءايضلا ,46 84 /7ج :علاطلا ردبلا «477 4 "ه ص

 .١١٠ص :لوصولا ةياغ «597 - 44١1 /5ج :عطاسلا بكوكلا
 .مهبملا ليدعّتلاب مهِضعَب ٌدنعو .ماهبإلا ىلع ليدعّتلاب نيثّدحملا نم ٍريثك دنع فّرعُي اذهو

 .7/5١5١ج :رردلاو تيقاويلا :رظني

 ريسيت 1١-2317 /7ج :ريبحتلاو ريرقتلا :رظني .ةّيعفاَّشلاو ةيكلاملاو ةّيفنحلا بهذم وهو (؟)

 ءايضلا 2785 /7ج :رصتخملا نايب ,4557/7ج :بجاحلا نبا رصتخم « 57 /"ج :ريرحتلا

 ؛15/؟ج :يدمآلل ماكحإلا 3756-2353 /7ج :بجاحلا عفر ؛777/7ج :عماللا

 115 /١ج :عماسملا فينشت ال١ ص :عماوجلا عمج 2718/7ج :جاهبإلاو جاهنملا

 حرش 20551 /75ج :عماللا ءايضلا ,856/7؟ج :علاطلا ردبلا «5”5ص :عماهلا ثيغلا

 117 /؟ج :رردلاو تيقاويلا .١٠٠ص :لوصولا ةياغ «491 /7ج :عطاسلا بكوكلا

 ةدّوسملا يف هللا همحَر ةيميت نبا ُمامإلا لاق «ةلبانحلا دنع ٍبَمْدَملا ٌرهاظ ًاضيأ وهو
 مناح وبأ لاق ءبهذملا رِهاظ يف هُثياور ُدرُت م الق ليوأتب ًامّرحُم لعق نَم امأَت» :754ص
 ماهل ثار هله : :لاقف . .ةقرخلا لعأ يندحت نع دتلا هير ندم يع ةي دما ٌتثداح



 ٌرْيابكلا
 ه١

 [رْئابكلا]
 مامإل ًاَنافو ٌراَتْخُملاو «ةّريبكلا ّدََح يف و العلا ني + ٍبَرَطضا 27
 ةقرَو ٍنيَدلاب اًهبكترُم ِثاّرِتكا ةّلِقِب نِذْوُت ٍةميرَج ّلُك َه ناكل 3 دانا
 فيلا كابر

 («ةناّيذلا

 حرش ريبحتلا :يف رظنت مهدنع ىرخألا لاوقألاو لوقلا اذهو .«مهتلادع مهياّلزب ظِقسُن ال
 .4094- 408/7ج :رينملا بكوكلا حرش ء1497 - 189١ /4ج :ريرحتلا

 2778ص :داقتعالا لوصأ يف ةلدألا عطاوق ىلإ داشرإلا هباتك يف )١(

 :لاوقأ ةَّدِع كلذ يف ءاملُعللو ءاهِنيِراعَت ُدحَأ وه نيَمّرَحْلا مامإل اذَه رئابكلا ُفيرعت ()
 مامإلا نَع ٌلوقنملا وهو .ةرخآلا يف ٍديعولاو ايندلا يف ّدَحْلا ٌةبجوملا ٌةيصعملا اهَّنأ :اهدحأ
 214179 - 1417/8 /54ج :ريرحتلا حرش ريبحتلا :رظني .ةلبانحلا دنع ٌدّمتعملاو ؛هَو دمحأ

 .571/1ج :قورُقلا يف ئفارقلا ٌمامإلا هحّجرو .848/7ج :رينملا بكوكلا حرش
 :رظني .ِءاملُعلا رثكأل ٌبوسنُم وهو نس وأ باتك ٌصنب ٌديِدَّش ٌدعَو اهّبحاَص ّقحِل ام : يناَّنلاو
 211/8 حت عافبإلا  :رظني و 484/0 ج هرينملا:يكوكلا عرش (184/4ع :رييمتلا
 ءايضلا 41/1 ج :علاطلا ردبلا «8"5ص :عماهلا ثيغلا .١2ص :عماوجلا عمج

 يف يراصنألا 0 ُحيشلا هحّجرو .597 /7؟ج :عطاسلا بكوكلا حرش ؛774/7ج 7

 ٠٠١. ص .كوضولا ةياغ

 كَروُق نباو يناّلقابلا نييضاقلاو ٌينييارفسإلا ذاتسألا مامإلا ُلوق وهو :تنأ لك :ثلاَّغلاو

 ىلإ ًارظَن ؛ُرئابك اهّلُك مهدنِع ُبونُدلاف «يكسلا نيدلا يفت مامإلاو ئريشتلا نبا مامإلاو

 :طيحملا رحبلا ”17/7١ج :جاهبإلا :رظني .ىلاعّتو ةناحبس ٌقحلا وهو ءَيِصُع يذل ٍةَملَطَع

 :علاطلا ردبلا .8"5ص :عماهلا ثيغلا ١ 60/1 :عماسملا فينشت الل جا

 : عطاسلا بكوكلا حرش +14177/4ج :ريبحتلا ؛7780 /7ج :عماللا ءايضلا ء88  م//7ج

 .غ45 /؟ج

 «ٌرئابكو ٌَرئاغَص ىلإ بونذلا ماسعتا نحو ءاملعلا ٌروهمج هيلإ بهُذ ام يفالخ ىلع لوقلا اذهو

 ام هنمو «ةلادعلا يف ٌحدقَي ام هنم لَب «ةيصعملا قّلطمب سيّل ِهّنَأ حرجلا يف مهتقفاوم عم
 ةَريْغَص ىلاعَت هللا ةيصعم َةيمسَت اوهرك مهّنأكو ءةيمسّنلا يف ٌفالخلا امنإو ءاهيف حَّدقَي ال

 و 2371/١ :قورفلا يف ُيفارقلا ٌمامإلا و هحّضو امك  ًاًَيظفل فالخلا نوكيف هل ًالالجإ
 بكوكلا حرش يف ٌيطويّسلا ظفاحلاو «479 478 ص :عماهلا ثيغلا يف يقارعلا ٌمامإلا

 .776 /7ج :عماللا ءايضلا «141ا/ /5ج :ريبحتلا :رظني .مهّريغو 5460 /؟ج :عطاسلا

 _ مامإلاو ء7/*ص :عماوجلا عمج يف يكبسلا جاتلا مامإلا :مهنم ءاملغعلا نم ٌريثك هحّجر دقو 00

0 



0 10 

 ٍلوُصألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصولا ٌحاَهْنِم

 2 4“ ا 7 5 ِ ع 5 / ضم 0-01 6

 دمع هني وأ ناك "دمع عملا :اهنعف نوما يف "يطب ادلع لكو

 :اهنمو ”ياَّرلاب انّرلا اًهنمو ."”ُنِناَيوُرلا هب حّرَص امك ءأطَحلا يفالخب

(00 

00 

020 

 قا

 انّرلاك *”لْمّنلا ِءامل ٌعيضُم ِهَّنأل ٍ؛ طاَولا

 ,4/١184ج :ريبحتلا :رظني و .انه َينارعّشلا ٌمامإلاو 88 /7ج :علاطلا دبلا يف ُيّلحملا
 401 /7ج :رينملا بكوكلا حرش 48/1ج : عطاسلا بكوكلا حرش

 /١ج :بجاحلا نبا رصتخم :يف انه َيِنارعّشلا ٌمامإلا اهركذيَس يتلا رئابكلا هذه دادعت رظنُي

 :بجاحلا عفر ءالا - ١7ص :عماوجلا عمج 2787/1ج :رصتخملا نايب .017 - ١

 2,014 6507 /١ج :عماسملا فينشت :**7/97ج :طيحملا رحبلا ءا"الا“ 77١ /1ج

 /١ج :عماللا ءايضلا 2.٠١١ 88/7ج :علاطلا ردبلا 2457 44٠ ص :عماهلا ثيغلا

 441/7 ج :عطاسلا بكوكلا حرش 1447 /4 ج :ريرحتلا حرش ريبحتلا ء7"7 75

 5١١ 5١7 /7؟ج :رينملا بكوكلا حرش -7*٠١. ١٠٠ص :لوصولا ةياغ 5

 1 /4ج :بلاطلا ضور حرش يف بلاطملا ىنسأ يف يراصنألا ايركز مالسإلا خيش لاق

 :(م1984 «توريب ءركفلا راد) 150 ٠/ :جاتحملا ةياهن يف ُىلمّرلا نيدلا سمش مامإلاو

 يناورشلا ديمحلا دبع خيشلا لاق .«ِرْفْلا َدْعَب ٍرئاَبكلا ُرَبكأ - (ًامْلُظ) - ٌقَح ٍرْيَعِب ِسْفَنلا ُلْثَق»
 :لوقلا اذه ىلع ًاقّلعم «(توريب ءركفلا راد) 710 /8ج :هيشاوح يف أك يعفاشلا
 ٌةتوافتُم هدارفأ َّنَأ يِغِبنَي ْنكل ءهنِم عّناَم الو هًانّمْوُم وأ ًادِهاعُم ُلوتقَملا ناك ولو هٌرِهاظو»
 .«نّمؤملاو دهاعُملا ّمُن يّمَذلا مَ 2 امْنِإ ٌمظعأ ٍملسُملا لتقف

 «رصن وبأ مامإلا «يضاقلا «ينايوُرلا دمحأ سابعلا 7 خيشلا نب ميركلا دبع نب حرش : :وه

 لمآب ءاضقلا يلو .هقفلا يف ًامامإ ناك ءرحبلا باتك بحاص ينايوُرلا مامإلا مع نبا

 دئاوفلا نم هيف ؛ماكحألا ةنيزو ماكحلا ةضور هاَّمَّس ءاضقلا يف ًاباتك فنص «ناتسربط

 مامإلا لاق «هتدالو الو هتافَو ّتقو اوركذي مل «هعالطا ةرثكو هتلالج ىلع لدي ام بئارغلاو

 نع ٍفشككلا يف ٌتنعمأ دقو» :ةزجوملا ةمرتلا مامر ركد نأ يو تاعل رت وعجل جاتلا

 :يكبسلل ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط :رظني .«ٌتْركذ اّمِم َدَيزَأِب ٌتطحأ امَق د ءلْجَّرلا اذه ةمجرت

 7 فينشت :يف هنع ٌلقنلا رظني 586 ١584/1ج : ةيعفاشلا تاقبط ١1 ٠ -#٠٠0« //ج

 بكوكلا حرش :48/1ج :علاطلا ردبلا «4508ص :عماهلا ثيغلا «١/507ج :عماسملا

 . 498/7 ج :عطاسلا

 .[737 :ءارسإلا] 469 البس َءآَسَو ٌهَّسِحَف نك هن زل أور الو» :ىلاعت لاق

 هَّضَق امك هببسب - هّلَعَف نم ّلَّوأ مهو - مالّسلاو ٌءالصلا هيلع ِطوُن َموَق هللا َكلهَأ دقو

 5 0 ام َدَعِسَتْلا َنُدأكَأ مْرَمِل َلاَك ذإ اَلموُلَوظ : هلوقب ًةشحاف هاّمَّسو ءِزيزعلا هباتك

1 
3 



 ريغب ىتح ركسُملا قلظُم هلثمو ءركسُي مل ًاليلق ولو ”بمحكلا ٌبرُش :اهنمو
 نم ركسي ال ام ترش ام .7""ةنينلاب نكدملا تيرذلا ميقت نم دتشعلاك رثخلا

 ًةدِراَولا رابخألاو ٍتايآلل ٌبْضَعلاو ٌةقرَّسلا :اهنمو ."”ٌةريغصَف ءرْمَحلا ريع
 ل يل ني
 ريغصق ٍليلَقلا ِءِيَّشلا ٌةقرَس اّمأ ءةقرّسلا

 «َكلذ نك هب ىنَع ال ًانيكسم هنم ٌقورسَملا َناك اذإ اّلإ) :©©0ةرميللا لاق

 /؟ج :علاطلا ردبلا «١48ص :عماهلا ثيغلا :رظني 4١[. :فارعألا] 46 َنَِلَعْلا ني

 .598/7ج :عطاسلا بكوكلا حرش ء7717/- 7/7١77ج :عماللا ءايضلا 9

 هوْبَيِجَأم ِنطِبَشلا ٍلَمَع ْنَي ٌسْجِ مالا ُباَصْقْلاَو ٌميِيَبلاَو ُريلا اش اَْنَماَء َنَِلا اماكيإ#» :ىلاعت ىلاق )١(
 .[98 :ةدئ 0

 ِباَرَش نَع ّيبنلا َلَأَسَق ِنَمَّيْلا نِم ُناَسْيَجَو َناَشْيَج نم مق ًالُجَر نأ : : اهم ٍرباَج اندِّيَس نع (5)
 1 ءمعت :َلاق ا :ٌيبنلا لاقف ءٌرْزملا :هل ُلاَقي ةَرُّلا نم مضر ا

 نم ُهيِقسَي ْنَأ ٌرِكْسُملا ترتب نمل اذهع لجو َّزع هللا ىلع َّنِإ (ٌماَرَحٍركْسُم لك» :هللا لوسر
 هما دايت دا ٍلْهَأ ُقَرَعا :لاق ؟ِلاَبَحْلا ٌةَئيِط امو هللا َلوُسَر اي :اولاق «ٍِلاَبَحْلا ٍةَئيِط

 لك َّنأَو ءٌرْمَح ٍركْسُم ّلُك َّنَأ ٍناَيَب باب «ةّبرشألا باتك :هحيحص يف ملسم هجرخأ .اراّنلا
 )010١7. مقر ٌماَرَح ٍرْمَح

 .(ب /١7ق) ةياهن (*)

 :يفارقلا مامإلل ةريخذلا «758/8ج :قئارلا رحبلا .17/754ج :طوسبّملا :يف كلذ رظني (9

 :يناورشلا يشاوح ,١771/11ج :نيبلاطلا ةضور ا” /١ج :كلاسلا ةغلب «.1/4١ج

 2 .7/9١1ج :عدبملا «7١/49ج :يوادرملل فاصنإلا ,١/484ج

 درع هللو لأ نو هلكت ابنك اني افازج اهني را اون لقاك ةمراقلا# ةراقلاو لع + ىنانعتتا نيلاف 00
 ٍرْبِش َديِق ملط نَم» :هلوقب ُديِدَّشلا ٌديعَّولا ِهيفف :ٌبْضَملا اّمأ و ["8 :ةدئاملا] *(2) ديك

 ملسمو :(7771) مقر ؛هحيحص يف ُيراخبلا :هجرخأ .«َنيِضَرَأ عْبَس نم ُهَكّوُظ ضرألا نم
 )١115(. مقر :هحيحص يف

 - ميلَح هدجل ةبسن  يميِلَحلا هللا ديهوبا «يكلك نب دعم وسلا نب يدعلا وق )0(

 بّتَكو «ىراختب ىلإ لمحو ة كسل ةنس ناجّرَجب دِلَو «ريبكلا يعِفاَّشلا ةيقفلا « ٌيناجرججلا

 ًامّظعم ًامامإ ٌَراص ّم ّ لاَقَقلا مامإلا ىلع َهَّقْفَتِو ء.هريغو بيبح نب دمحم نَع ٌتيدحلا

 مكاحلا ٌمامإلا هنع ىوّرو ٌةنسح هوجو بهذَملا يف هلو ءرهّنلا ءارو امب هيلإ اعوجرُم
 - ةنس 5 يفوت .,تادلجم ثالث يف ناميإلا بعش :اهنم ةديفم تافّئصم هل .هريغو



 ٍلوُصَألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُص ٍلوُصؤلا ٌجاَهنِم ا 52 1 وم 89

 . "”«ةريبك ٌنوكيف

 ًةكولُمَملاو َةريغَّصلا َفَذَك اذإ الإ» : ُئميِلَحلا لاق ."”"”ُفْزَقلا :اهنمو
 ةريبكلا ةّرخلا يف هَنوُد َنِفْذَق يف ءاذيإلا َّنأل ؛رِئاْعّصلا نِم هّنإف «ةكّبهتُملا َةّرححلاو
 ٌثيحب ٍةوُلَخ يف ٍنَّصْحُملا ُفْذَق» :«* ماسلا دْبَع دنع نبا لاو .' ”ةرقكسملا

 نأ «فدتقملا ءاهألا قلل ةيخؤم ةريبك سبل ةظفحلاو قلاعت هلآ الا هئجحست ال

 واّرلا حرج اذكو «ٌحابمَق ماا و ْتَتَأ اذإ هتجوز ٍلِجّرلا ُفذَق ِي

 . "”(ٌبجاو وه لب «مِلُع اذإ انّرلاب دهاَّشلاو

 377 /5ج :ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط 078 - 1١//1ج :نايعألا تايفو :رظني .(ه40") -

 .1984 - ١/178ج :ةبهش يضاق نبال ةيعفاشلا تاقبط ال4

 ع :ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط يف يكبسلا جاتلا ٌمامإلا هّركَذ ٌيميلَلا مامإلا نع َلقّتلا اذه )١(
 عماهلا ثيغلا :ًاضيأ رظني و «يميلحلل ناميإلا بعش يف جاهنملا باتك نع ًالقن

 6٠6١. /؟ج :عطاسلا بكوكلا حرش 4٠« /؟ج :علاطلا ردبلا 45١« ص

 .هانعُم يف ناك ام وأ انّرلاب (اهُماهنا) ةأرّملا ْيمَر وه انهه ُفذقلاو ءيْمَّرلا :ّدغل فذقلا (9)
 .71/ا//8 :برعلا ناسل يف (َفَذَق) ةدام :رظني

 ادع ْمُكَو ةرخآلاو اينَدلا يف أوُنِعُل ٍتبمْؤُمْلا ٍتلهعْلا ٍتسْخْدْلا ومب نا َّنِإإ# :ىلاعت لاق (0)
 .[#77 :رونلا] 403 ٌعيِظَع

 /١ج :عماللا ءايضلا «41/7 :علاطلاردبلا 8”#2 /5 :ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط :رظني (5)

 .598/7؟ج :عطاسلا بكوكلا حرش 7

 ؛ٌيملُّسلا دمحم وبأ نيّدلا رع « نينا نب ميظاقلا نأ نب عالسلا اليع وب ريزعلا دع :وه (5)

 ىلع هّقفت «(ه441/) ةنس دلو «ءاملعلا ٌناطلس مالسإلا ُحيش ٌمامإلا «يرصملا مْ ُّث ُئَقْشِمُدلا

 75 هيف ٌقافو ٌيعفاشلا بهذملا يف 2 ,يدمآلا مامإلا ىلع َلوصألا أرّقو ءركاسع 7 مامإلا

 0 : الوصألاب ًاقراهةةدمتم ةودفل اما ناك «ملعلا يف هرصع مَّلَع ٌعبصأ ىتح «نارقألا

 :ليق «نيّدلا يف ةبالّصلا عم فّلكُتلا كرت نم هيلع َلبجج ام ىلإ ةفاضإلاب ةيبرعلاو عورفلاو

 كارقلا ريبقت يتم ةديقملا فيباصتلا كفو ةيلطلا#هبلإ لحوو» «دايقجالا ةبتر علب هن

 ةّيعفاَّشلا تاقبط :رظني .(ه56) :ةنسرصمب هن يفوت «ىرغّصلا و ىربكلا دعاوقلاو

 ١١9/7. :ةيعفاشلا تاقبط 2757 -9/8١7ج :ىكبّشلل

 م5" /1ج :علاطلا ردبلا «447 ص :عماهلا ثيغلا «080 /؟ج :عماسملا فينشت :رظنُي (9)
 0: . 4948 /7؟ج :عطاسلا بكوكلا حرش «7//7717ج :عماللا ءايضلا



 0 2 ٌرِْئابكلا
 1 فول وج) قلع نقع ىلإ نيالا شنب مالك ثا ضر «ةميعتلا ١ اهنمو

 م تيفو كارل رن ديار قرش سيم مالكلا لئن كلي عرختا "نيكي

 ."”4ّةوْفِل كي ورتب الملا ترإ قموملب» : ىلاعَت هِلوَق يف امك
 «”ويف ناك نإو .هّركي امب هاخأ صخّشلا ٌرْكِذ يهو «(!ةَبيِغلا يف ُءاملُعلا فلتخاو

 لكلو 0 ريغص يه ؛ةعاوجو (مجدو ٌيعفاّرلا لاك 0 يه 00572 طرقلا لاقف

 ا

 ملسم هجرخأ ُماَمَن َةَنَجْلا َلُخْدَي اَل» :لوقي هللا َلوُسَر ٌتعمس :لاق هلو َةَمْيَذُح اندّيس نع )١(

 )1١8(. مقر هِقَميِمنلا ميِرْحَت ِظَلِع ِناَيَب باَب ,ناميإلا باَتِك عسر
 .ثيدحلا ىلع ةقباسلا عجارملا :رظني (؟)

 )7١(. ةيآلا ءصصقلا ةروس (0)

 ١7[. :تارجحلا] ؟اّضَتَب يشب بني الَوإ» : ىلاعت لاق (5)
 ملغ ُهُلوُسَرَو هللا : رلاثف# هيفا ام نو رذتا» هلق هلا لوسو نأ هط ةَريَرُم يبأ نع )0(

 ام هيف ناك ْنِإ» :لاق ؟ُلوُقَأ ام يِخأ يف ناك نإ َتْنَأَرَكَأ : ليق .«ةَرْكي امي َكاَحَأ َكُرُكِؤ» :ل اق

 ٍةَلّصلاَو ّرِبْلا ٍباَنِك :هحيحص يف ملسم هجرخأ .هنَهَب ذَقَك هيف ْنُكَي مل ِْإَو هبا دّقك لوقت

 .(5589) مقر ِةَبيِغْلا ميِرْحَت باي «ِباَدَآَلاَو
 ًادحأ باتغا نَم َّنأو ءرئابكلا نِم ًةبيِغلا َّنأ فالجخ ال» : هُتَرابعو ءاالا/ /7١ج :هريسفت يف (1)

 . لجو ّرع هللا ىلإ ٌبوتُي نأ هيلع
 يراصنألا هللا دبع وبأ  ءارلا ناكسإب  حْرَق نب ركب يبأ نب دمحأ نب دمحم :وه ُئبطرقلا (0

 نيفراعلا ءاملعلاو نيحلاّصلا هللا دابع نم َناك ءٌرّسْفملا مامإلا ٌخيشلا :ٌيبطرقلا ٌيسلدنألا

 يقل وير عت ركل روما نك نِم مهيِنَعي امب نيلوغشملا اينّدلا يف نيِدِجاّرلا نيِعرَولا

 َتَّدَحو « حرشلا اذه ضعب - ملسم حيحص حرش يف مهفملا فّلؤم - يبطرقلا سابعلا يبأ

 ٌَعمجَف «فينصتتو ةدابعو هيجوت نيب ام ًةرومعم هتاقوأ تناك ءامهريغو يركبلا نسحلا نع

 يف راكذتلا باتكو ىنسحلا هللا ءامسأ حرشو «نآرقلا ماكحأل عماجلا ّباتك نآرقلا ريسفت يف

 .7017/1-518ج :بهذملا جابيدلا :رظني .(ه71/1) ةنس هلك يفوت ءراكذألا لضفأ

 مساقلا وبأ ءنسحلا نب نيسحلا نب لضفلا نب ميركلا دبع نب دمحم نب ميركلا دبع :وه (4)
 ريثك ءلوصألاو ثيدحلاو ريسفتلاو هقفلا يف ًامامإ ناك «ةماّلعلا ٌمامإلا .يعفاّرلا ينيوزقلا

 هفيناصت نم «هنونفو ثيدحلاب وق ءانتعا هل ءلقّتلا يف زارتحالاو تّبثتلا ديدش بدألا

 رّرحملاو ريغّصلا حرَّشلاو «يعفاَّشلا بهذملا يف هلثم فّئِصُي مل زيجولا حرش يف زيزعلا

 :رظني .(ه175) ةنس هلك يفوت ءاهريغو «يعفاشلا دنسم حرشو ِبيِنذّنلاو ريبكلا حرشلاو

 .الال 1/6 /؟ج :ةبهش يضاق نبا تاقبط 2184 78١ /8ج :ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط



 انور
 يل

 ."'”ةعيرّشلا يف دهاوّش نيلوقلا نِم
 لي هّنأل ؛ هيف وأ ٍءيَش ِتابْنإل بّذَكلا ٌدّمعَت يهو «"' ”رورلا دايك اهنمو

 ميش ٍتابشإل ُثناك ولو ةريبك يهو» :# ًءاملعلا لاقو .رئابكلا رّبكأ نم اهّدَع

 ٍباِصِن رْذَق اهب َتبثَأ ْنِإ هل: رعاكلا ني نوكت ال» : مهُضعَب لاقو «سْلِفَك «ٍليلَق

 (ِةقِرَّسلا 0 1
 نِم ٍبيِضَقَك لق ولو ءمِلِسُم ئرما ٌلاَم اهي عطَتقُي يتلا ٌةَرجافلا ُنيِمّيلا اهنمو

1 

 يف ُّلُخدَي الَو» :مهّضعب لاقو ,2"”نيَديلاَلا قوقعو 0هجّرلا ٌةعيطَق اهنمو
 َُلاَكلا» :و 2" 'بألا ةّلزنمب معلا َّنأ :َدَرَو ْنِإو «ٌُةّلاخلاو ّمَعلا انُه نيَدِلاَولا

 نق نيدلاولاك امهنأ ىلع لذي ال اهيمق تيدحلا نأ يملا ٍةَلِزنمب

 و

 ٍلوُصألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصَؤولا ٌجاَهْنِم

 .97/7ج :علاطلا ردبلا :رظني )١(
 َلْثَكَو ِنْيَدِلاَوْلا ُقوُقُعَو هللاب ُكاَرْشِإْلا» :لاق ءِرِئاَبكْلا نع يبنلا َلْيس :لاق هو سّنَأ نع (؟)

 يف َليِق ام ٍباَب .تاداهشلا باتك .هحيحص يف يراخبلا هجرخأ .«ِروُزلا ٌةَداَهَشَو ِسْفّنلا

 رئاَبَكْلا ٍناَيَب باب ءناميإلا باتك ءهحيحص يف ملسمو )701١(: مقر هِروُرَلا ٍةَداَهَش

 .(810) مقر ءاَمرَبْكَأَو

 .47 /؟ج :علاطلا ردبلا :رظني ()
 ٍَرِجاَف ِنيِمّيِب ملسملا َّقَح َعَظَتْقا نم ٍديِعَو باَب ءناميإلا باتك «.هحيحص يف ملسم جرخأ )5(

 ٍمِلسُم رم َّقَح عطفا نم» :لاق هللا َلوُسَر َّنأ هيض قام يبأ نع (170) مقر نانلاب

 اي ريس ًائيش ناك نو :َّلَجَر هل لاقف جلا هيلع رو َا ل هذا بيو ذقن

 .(ِكاَرَأ نم اًبيِضَق ناك ْنِإَو» :لاق ؟هللا َلَوُسَر

 هجرخأ . .1مخز ْمِطاَق َةَّنَجْلا ُلحْدَي اَل» :هللا ُلوُسَر لاق :لاق هو ٍمِعظُم نب ٍرْيَبُج نع (0)

 م ؛هحيحص يف ملسم (0578) مقر عِطاَقْلا من د ٍباَّب ,بدألا باتك ؛هحيحص يف يراخبلا
 ا 0 .(75085) مقر اهي ميِرْحَّتو معلا لص دا ءباَدَآلاَو ِةَلّصلاَو ريا باَتك

 35 دحأ ٌربكلا ََدَنِع َّنَمْنبي اَمِإ اًندَسْحِإ ِندِولَو ُهَّيإ اّلِإ أكذب ا قش ىَضتَو# :ىلاعت ىلاق (1)
 .[17 :ءارسإلا] 40 اًميِرَكح الوم اَمُمَل لقَو اَمُهَرْمَت الو بأ آمل لَن الق اَمهاَلَك وأ

 نع (185) مقر ءاَهِعْنَمَو ِةاَكَلا يفت يف باَب «ةاكزلا باتك ءهحيحص يف ملسم جرخأ (0
 .اهببأ ُوْنِص ٍلْجّرلا مَع َّنَأ َتّرَعَش اَمأ ٌرَمُع اي) : هد رمعل لاق يبنلا نأ ص ةريره يبأ

 .(4006) مقر ءاَضَقْلا ٍةَرْمُع باَب ءيزاغملا باتك .هحيحص يف يراخبلا هجرخأ (8)
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 5-5 هلل | 1 رداب دابكلا

 .“'”قوقُعلاو قوقحلا

 هنأ َمِلَع اذإ امك ٌرارِفلا ُبِجَي دّقو» :ءاملعلا لاق "”فخْحّرلا نِم ٌرارِفلا اهنمو

 . ””ههتوشب نيدلا ٍزازْعِإ ءافتنال ؛ٌردَعلا يف ٍةياكِن ٍريَغ نم ّلَتقُي َتَبَت اذإ

 .ةقرّسلا باصنب هِدييقَت يف ””مالّسلا دبع ُنبا دّدرتو '*'مِيِتيلا ٍلاَم لكأ اهنمو

 ٌةريِغصَق ُهفاَّنلا اّمَأ ءهفاّنلا ِءِيَّشلا ريغ يف '”ِنْزَولاو ليكلا ٌةَنايِخ اهنمو
 . افرع َعرَذلا لمني لكلا

 ىَلوأو «""”ٌيعرش رذُع ٍريغ نم هنع اهُريخأتو اهِتقَو ىلع ةالّصلا ميِدقّت اهنمو
 ا اهُكرَت 0# ىو ف

 .©"”ةريغصُق هريغ ىلع ُبِذَكلا امأ .2*الكي هللا لوسر ىلع ُبِذَكلا اهنمو

 )١( :لوصولا ةياغ «47/7ج :علاطلا ردبلا :رظني ص٠١١.

 هلو نمو (2) راب ا ال احر اورَهُك لا مُِبقَل اذِإ اوما َنيِلأ اياب :ىلاعت ىلاق (1)

 منهج ومو هلأ نق بسس هج َدَقَم وو لإ ًايعَتم دل لاقي نرحتم الإ مريم ذي
 1١[. :لافنألا] 4069 ٌريِصْلُأ ىو

 .١١٠ص :لوصولا ةياغ «40 /7ج :علاطلا ردبلا :رظني ()
 ترسم 01 ودول ىف هكا اتكإ اللف قبلا لنآ ولك نا ةإ> : ىداحت ىلاق 9

 ٠١[. :ءاسنلا] «اريِعَس

 .19/7ج :مانألا حلاصم يف ماكحألا دعاوق :هباتك يف (5)

 نازيملاو لايكملا نوصقني نيذلا يأ ١[. :نيففطملا] «© َيِفْفْطُملِل ليو :ىلاعت لاق (1)
 .سانلا ٌقوقُح نوسخبيو

 .١١٠ص :لوصولا ةياغ 40 /7ج :علاطلا ردبلا :رظني .ًالثم ٍرفَّسك (0
 .([/71ق) ةياهن (*)
 .١١٠ص :لوصولا ةياغ «46 /7ج :علاطلا ردبلا :رظني 0(
 «هحيحص يف ؛يراخبلا هج رخأ .«راتلا نِم هَدَعقَم أًربتيلف ًادّمعتم يَّلَع ّبذُك نَم» يلا ٍلوقل 0( د

 يف .؛هحيحص يف ملسمو )١١١(: مقر «يبنلا ىلع َبَّذَك نم مّْنِإ ٍباَب ءملعلا باتك ا
 . هللط ةريره يبأ نع (7) مقر ءعمس ام ّلُكِب ثيدحلا نع ىهَّنلا باب «ةمدقملا
 :لوصولا ةياغ ,507/7ج :عطاسلا بكوكلا حرش :.45/7ج :علاطلا ردبلا :رظني 01١7

 ص٠١١.,



 قم و
7 ٍ 75 

 ميلا دصاَقَم ا ا

 رت صاع كس م 3355505002052

 . ""ٌقَح الب ملسُملا ٌبْرَض اهنمو 2122 4 و 3 5

 2و الاول يسمف ةد [كيعلا ضع ساما 1 د اكقللا ف امو

 ىِل ىَدأ نَم» :َلاق ىلاعت هللا نأ ,**”ٌيراخُبلا ُهاَوَر امي كي هلوقل ؟ "”ةباحّصلاك

 .«بؤحلاب هتنذآ دقف ْاَيلَو

 يأ نا دَهَّنِإَف اَهَممَحَي نَمّو# :ىلاعت لاق ءٍةداهَّشلا نامُثِك اهنمو
 ين يوب

 ع رسمل

 هل حم 5 كي رع هك 20 كلا 11 < 2
 للطيبت وأ «الطاي ّققمحتل ؛ الام لذبت نأ ىهو .' ةوشرلا اهنمو

 12ش ةلاعججف الثُم ناطلّسلا عم زِئاج رمأ يف ملكتملل ٍلاَم َلْذَب 20200 0 2 0 م

 هن ممل 9

 39 انحا

 ْمُهَعَم ٌمْوَك :اَمُهَرَأ مل ٍراَّثلا ٍلْهَأ نم ٍناَقْنِص» :هللا لوسر لاق :لاق هذ َةَرْيَرُه يبأ نع )١(
 هجرخأ .«ٌتاَلِئاَم ٌتاَليِمُم ٌتاَيِراَع ٌتاَيِساَك ٌءاَسِنَو سانلا اهب َنوُيِرْضَي ِرََبْلا ٍباَنْذَأَك ظاَيِس
 .(5118) مقر ءِتاَيِراَعْلا ٍِتاَيِساَكْلا ِءاَسْنلا باب «ةنيزلاو سابللا باتك ءملسم

 الو ْمِهِدَحَأ َدُم َعَلَب ام اًبَهَذ ٍدُحَأ َلْثِم َقَقْنأ ْمُكَدَحأ َّنَأ اولف يِباَحْضأ اوُيُسَت ال» :ّيَِّنلا لوقل ()

 تيك ىلا 4 يلا لزق تاب «ةباجتملا لئانعت بانك" ةحيحم يف يراحبلا جرحا فئتيعت
 ميِرْحَن باب «ر#و ةباحصلا لئاضف باتك .هحيحص يف ملسمو (7410) مقر :ةًاليِلَخ اًَذِخَتُم

 .اههَو يردخلا ديعس يبأو ةريره يبأ نع (7040) مقر ء,و ِةَباَحَّصلا ّبَس

 ُمالكو .(مهتاداعمب ٌرِعْشُم مهّبَسو «ىلاعت هئايلوأ نِم ٌةباحّصلاو» :91/7ج :علاطلا ردبلا يف ()
 :ثيدَح مومُعِل؛ مهب ٍةباحّصلا ريغ نِم ىلاعت هللا ءايلوأ يقاحلإ يف ٌرهاظ انه ينارعّشلا ٌمامإلا
 .ملعأ ىلاعت لاو .«اّيلو يل ىذآ نم»

 .اعوفرم هند َةَرْيَرُْه يبأ نع )1١9( مقر ءْعْضاَوَّتلا ٍباَب «قاقّرلا باتك .هحيحص يف (5)

 .(787) ةيآلا «ةرقبلا ةروس (0)

 * باب :ةيضقألا باتك «هننس يف دواد وبأ هجرخأ .(َيِشَئْرُمْلاَو َيِشاَّرلا هللا َنَعَل» :ْنَِنلا لاق (5)
 : يف ءاج ام باَب ءماكحألا باتك ءهننس يف يذمرتلاو )808٠(« مقر هِةَوْشَرلا ٍةَيِهاَرَك يف

 0 ص
 ع

 نباو .(ٌحيِحَص ٌنَسَح ٌتيِدَح١ :لاقو «01775) مقر ءمُكُحْلا يف يِشَئْرُمْلاَو يضاّرلا

 نابح نباو 07718(2) مقر هِوَوْشّرلاَو ٍفْيَحْلا يف ٍظِيِلْعَّتلا باَب ,ماكحألا باتك ءهننس يف

 رمع نب هللا دبعو ةريره ىبأ نع .(ة٠الك) مقر «ةوشرلا باب ءءاضقلا باتك « هحيحص

 . قو مهريغو
 ]| اعل لَعَج كلذكو ءهيلع هب هطَراَش اذك هل َلعَج نم حتفلاو ٌمّضلاورسكلاب :ٌدغل ةلاعجلا (0)

 | الاعجلاو «ناسنإلل ل ءايَسْلا نم ًاضيأ حتفلاب ةلاعجلاو ةليعجو ال اعف ًالعج اذك



 عمم ده 0

 طم ظ ٌرئابَكلا
. 

 2(” موي + 535 07
 : هلهأ ىلع لجرلا ناسحّتسا ىهو « ةئايدلا اهنمو

 ىلع ٌةسيقَم يهو ِهِلْمَأ ٍريَغ ىلع لُجّرلا ٌناسحتْسا يهو «ةكايِقلا اهنمو
 ةثايذلا

 .هَّمَح يف ُهَلوقَي امي هيِذؤيل مِلاَظ ىلإ صْخشب َبَمَذَي ْنأ يهو «ةّياعّسلا اهنمو
 ىةاكرلا ْعْنَم اهنمو

 ١1/١١21ج :برعلا ناسل :رظني .ناطلّسلا نم مِهُبّرحَي رمألوأ «ثوعُبلا دنع هّنولعاجتي
 . (لَعَج) ةدام

 )١( /1ج :علاطلا ردبلا .557ص :عماهلا ثيغلا ؛509/7ج :عماسملا فينشت :رظني 47 -

  4/5ج :عطاسلا بكوكلا حرش ؛١77 /؟ج :عماللا ءايضلا  .5٠6١:لوصولا ةياغ

 ص؟١٠١.

 ىلع لاجّرلا 2 يذلا وأ «مهيلع ٌُراَغَي ال يذلاو هِلْمَأ ىلع ُداَّوَقلا ديدشّتلاب ُتوُيَّدلا (0)

 وهو ُمَلْعَي وهو هله أ ىَتْؤُت يذلا وه وأ «كلذ ىلع هَسْفن َنّبَل هّنأك مُهاَرَي ٌثيحب هِتْمرَح

 ريعتلا# راضى لل هنأك ءهل ٌةَرْيَش ال هْيَوَكَل ؛للَذم يأ ثّيَدُمٌريِعَب : مهلوق نم ٌدوُحأم
 ناسل :(َتَيَد) ةدام رظنت .هْرّْغُي ملف هلهأب ٌركنملا ىَأَر ىتح لْلُذ هّنأكف ءٍضّوَرُملا ٍداقْتُملا

 .79814 /0ج :سورعلا جات 2١54 /7ج :برعلا

 :ةّنَجلا نولخدي ال ةثالث» :لاق هنأ يبنلا نع هيبأ نع ثّدحُي ءابِو رمع نب هللا دبع نع ()

 يأ ماللا حتفو ميجلا عضو ءاّرلا حتفب ءاسنّلا ةّلُجَرو .هءاسنّلا ةّلُجَرو ثوُيَّدلاو هيدلاوب قاعلا
 :ريدقلا ضيف يف امك .ٌدومحم َّنإف ملعلاو يأّرلا يف ال ةئيهلاو يَّرلا يف لاجّرلاب ةهّبشتملا

 :لاقو «(5545) مقر .ناميإلا باتك ؛كردتسملا يف مكاحلا هجرخأ ثيدحلا و ."3737/7ج

 شماهب عوبطم١/55١ج :كردتسملا صيخلت يف ٌئبهذلا هقفاوو .ادانسإلا حيحص»

 ةيراجلاو مالغلا ذختي لجرلا باب تاداهشلا باتك «ىربكلا هننس يف يقهيبلاو ,كردتسملا

 هدانسإلا :١/4178ج :ريسيتلا يف يوانملا مامإلا لاق «(230814) مقر «..نيّيّنغملا
 . (حيحص

 ةَماَيِقْلا ُمْوَي ناك اذإ الإ اَهَّمَح اهنم يَدَوُي ال ٍةَّضِف الو ٍبَهَذ ٍبِحاَص نم ام» : هللا لوسر لاق

 ُرْهظَو ُهئبَِجَو ُهبْنَج اهب ىَوْحُيَ «َمََهَج ِراَن يف اهيلع َيِوْحَأَك ءِراَن نم ُحِئاَفَص هل ْتَحْفْص
 ىَرَيق ِداَبِْلا نيب ىَضْقُي ىتح ٍةنَس فْأ َنيِسنَح ُهْراَْفِم ناك ٍموَي يف هل ْتَديِعُأ تَرَ املك

 - ٌبِحاَص الو .. .اهَّشَح اهنم يَدَوُي ال ٍلبِإ ٌبِحاَص الو ... ناثلا هولا اّمِإَو َِنَجْلا ىلإ ام هَلييَس



 ا
 تاق

 ٍلوُصألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُضُؤلا ٌجاَهْنِم ا

 كلا او ا *

 .يّمَأ رْهَطَك ىلع ٍتن نأ ؟2ةلوفك :©0ذاهلفلا اهنمو قف فس

 :201كلو يف تايآلل 0 ريزنخلا محل ُلْواَنَت 550

 . مالس الا ناك نم هكوف نآلاو "رْذُع ريغ نِم ٌناضمَر ٌرطِف اهنمو

 ىلع ”قيرلا ٌمظَق اهنمو «ٍةمينّغلا نم ٌةَنايِخلا يهو ."””ُلولُعلا اهنمو

 . مهيقاخإب نيّراَملا

000 

(0 

 رف

 قف

)2 

 فق

 4فز

 ككل

 ىلا

 ناني
 ٍ © ينم شك نإ ايا ني قي ام أورو هلل اوت أم ماء تيِدَلا اهيأتي#» :ىلاعت ىلاق )٠١( منا 609 2. هه فقع نيم ىلا رن عاعو رم روع و عقم 3

 .ةدحوملاب نيو هلثمو (ة4)ءه لأ اهنمو

 (ةاكّزلا باتك .هحيحص يف يراخبلا - .هرخآ ىلإ .«اَهَّقَح اهنم يدَوُي ال َتَع الو ِرَقَب
 مل باب ةاكّرلا باتك هحيحص يف ملسمو «هإ ٌرذ يبأ نع )١741(« مقر ِهرَقَبْلا ٍةاَكَّرز باَب
 . هنإؤ ةريره 5 00 و ٍقاَكَّرلا عِناَم

 .[487 :فسوي] 4و يأ الإ هَل عرب ني ُسَمَنأَي ال ءُهّنإ» :ىلاعت ىلاق

 :فارعألا] 406 َنوُرِيَخْلا ٌمْوقْلَ اّلِإ هلأ َرْكحَم ُنَمَأي الق هَل هع 0 لاس ىلا
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 ْذمدأَو ىلا الإ ْْيْتاهَمَأ نإ ٌهتَهَمُأ جر ان مهيتي ني مك َنوُرِهطي َنيِدْلا# :ىلاعت 3

 .[؟ : ةلداجملا] 0 0 ك1 نو لقلا ني نكهم نورتل

0 
 .(7”) ةيآلا «ةدئاملا ةروس

 .[146 :ةرقبلا] «ُةَنْست َرْهَدلا ٌمكدِو َدِهَس نَمَّقط :ىلاعت ىلاق

 نول م مقل موي ّلَع امي ِتأَي لِي نمو لمي نأ يب نك اَمَدإ» :ىلاعت ىلاق
 1 :نارمع لآ] 407 َنوُمَلْظَي ال ْمُهَو َتَبَس
 ف ٍضْرَألا ىف َنْوَعَسِيَو ٌُهَلوُسَرَو هللا َنوبِراَ َندَلا اورج 0 ىلاعت ىلاق «ةبارحلا يهو

 'غ ' تنم اب أ بلح ني مقلكتأت ديد نأ ملم وأ اويلي وأ اَوَتَمب نأ
 .[77 :ةدئاملا] 4 ٌميِظَع ُباَدَع ريل ىف َمْهْلَو ايذلا ىف ٌيَرَع هَل

 نه امو هللا َلوُسَر اي :َليِق ِتاَقِبوُملا َعْبَّسلا اوُبْيَتا» :لاق هللا َلوُسَر َّنَأ َةَرْيَرُه يبأ نع

 زلا لكأَو و ميِيلا ِلاَم ُلْكَأَو ّقَحْلاِب الإ هللا َمّرَح يتلا ِسْفَنلا ُلَْقَو ٌرْحَّسلاَو هللاب ُكْرّشلا :لاق
 احيحص يف ملسم هجرخأ .«ِتاَنِمْؤملا ٍِتاَلِفاَفْلا ٍتاَنِصْحُملا ُفْذَقَو ٍفْحَّرلا موي يّلَوَنلاَو
 .(89) مقر ءاَهِرَبْكَأَو ٍرِئاَبكْلا ِناَيَب باَب ءناميإلا باتك

60 



 رقع 0 ٍةداهَّشلاو ةياورلا

 ©”عاوْنَأ وأ عون نِم اهيلَع ٌةَبَطاوَملا يأ ٍةريغّصلا ُنامدإ اهنمو
 :ٌلوقَي ابْكَو ساّبَع ُنبا ناكو ءاَنْرَكَذ اميف ًةرصحنم ٌرئابكلا ْتسيَلَو :ٌتلق

 ىلإ يه» ؟؟![لوقي] ريَبجج نب ُديعَس ناكو ."”«ٌبرقأ َنيِعبّسلا "”[ىلإ] ىه»

 . اهِعاوْنَأ يفاَنصأ ٍرابتعاب ينعي .«ُبرقأ ٍةئمِعبّسلا
 [ةداهشلاو ٍةياورلا]

 ناك ْنِإَف ءماكُحلل عقارَت يف ْنُكَي ملام الإ ًةياور وأ اربح ال ل

 نع يمس ُحُفارت هيف

 [ليدعتلاو حرجلا هب ُتْبِئَي ام]
 اوطرَشَف موق ًاقالخ '' ”ٍلِجاوب ٍةداهَّشلاو ِةِ ِباورلا ىف وف ليِدعّتلاو ٌُحرَجلا ُتْيتَي

 د

 «تومكظت الو آو َنوُمِيظَت ال َمُكِلْوَنَأ شور ْمُكَلم ٌرْثْبُت ٌرْشْبُت نإَو لو هلأ نم نم ٍبرَحي انذاك ًاولمفت

 .[717/84 - ”ا/4 :ةرقبلا]

 ىلع ٍرارصإلاو ٍنامدإلا ٍةقيقح نايب يف هلل مالّسلا دبع ُنِب ٌرعلا ءاملعلا ُناطلس ُمامإلا لاق )١(
 ىلع ٌَرارصإلا مُثّلعَج دق :َليِق نإف» :7 - 77 /١ج :ماكحألا دعاوق هباتك يف رِئاغَّصلا

 ؟َكلَذ نم ٌرثكأب مأ نيّتّرمب ُتبِعَيَأ وأ ؟رارصإلا ٌدَح امك «ةريبكلا باكترا ةّباثمب ٍةريغَّصلا
 «كلذب ةريبكلا باكترا َراعشإ هنيدي ِهِتاَلاَبُم ةّلقب ٌرِعْشُي ًارّركت ٌةريغّصلا هنم ثّرركت اذإ :انلق
 رِعشُي ٌتيحب عاونألا ةفلخكم فانم ٌثتعمتجا اذإ ٌكلذكو «كلذب هتياورو هّنداهَش تدر

 .«رئابكلا ٌرغصأ هب رِعشُي امب اهٌُعومجُم
 . لصألا يف ةدوجوم ريغ 000

 بعش يف يقهيبلاو «(191707) مقر ءرئابكلا باب ,فنصملا يف قازرلا دبع هجرخأ (7 |
 .(594) مقر ءاهشحاوفو اهرئاغصو بونذلا رئابك نايب يف لصف ءناميإلا

 . لصألا يف ةدوجوم ريغ 04

 ءالا ص :عماوجلا عمج :789/7ج :بجاحلا عفر 77 -١17/1ج :قورفلا :رظني (0

 ءايضلا ٠١7 /5؟ج :علاطلا ردبلا «.457ص :عماهلا ثيغلا «١/86١01ج :عماسملا فينشت |.

 بكوكلا حرش ء1-956/54١1937 :ريرحتلا حرش ريبحتلا ءالالا“ 7885 /7ج : عماللا

 7/8/1 ج :رينملا بكوكلا حرش ال7 - ١/781ج :يوارلا بيردت 5٠ 5 /7ج :عطاسلا

 «8١٠ص :حالصلا نبا ةمدقم :رظني .نيثّدحملاو َنيّيلوصألا نم ءاملعلا روهمج لوق وهو

 - حرش حاضيإلاو دييقتلا «15ص :يورلا لهنملا 2018 - ١/511ج :عماسملا فينشت
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 لوألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصؤلا ٌجاَهْنِم

 .:« ذولا كلذ ىف

 [يباحّصلا فِي درعت ]

 .ىثنأ مأ ناك اركذ لك دّمحمب انمؤُم ِهنوك لاح عّمّتجا نم لك : ُىباحَّصلاو

 عامتجالا ُدَّرجُم يفكي الو .©”هب هعامتجا ُنَمَّز لظَي مل وأ ءًائيش هنعورَي مل نإو

(00 

00 

 هيف

 «"ٍةلاطِإ ريغ نم ٌيِباحَصلا عّم يعباَتلا ٌقحَح يف

 ردبلا «45 5ص :عماهلا ثيغلا «57١ص :يقارعلا نيَّزلا ظفاحلل حالصلا نبا ةمدقم

 ريرقتلا 19317 /5ج :ريرحتلا حرش ريبحتلا 776 /؟ج :عماللا ءايضلا "٠١7. /7ج :علاطلا

 500 /1ج :عطاسلا بكوكلا حرش لالا" /١ج :يوارلا بيردت ل1 /1ج :ريبحتلاو

 :رينملا بكوكلا حرش «958ص /7ج :ريرحتلا ريسيت 407٠ ص :رئاظنلاو هابشألا
 .156/1ج

 .مهريغو ةنيدملا لهأ نِم ءاهقفلا رثكأ نع ٌيكحملاو :نيثّدحُملا نِم ةعامج راتخم وهو

 ةقباسلا عجارملا :رظني

 :ةياورلا ملع يف ةيافكلا :رظني .ءاهققلاو نيّيلوصألاو َنيئّدحُملا نِم نيقّقحُملا فيرعت اذه

 نبا ةمدقم ٠١ - 1١5, /؟5ج :يدمآلل ماكحإلا 415 41 / 7ج :صيخلتلا 5١.« ص

 /١ج :جاهبإلا ءال"ص :عماوجلا عمج 2577ص :ةدوسملا .595 - ١191ص :حالصلا

 - ١45ص :عماهلا ثيغلا 514 /١ج :عماسملا فينشت 709 /"ج :طيحملا رحبلا ١“",

 .. /1ج :ريبحتلاو ريرقتلا 2141 - 547 /1ج :عماللا ءايضلا 1١١« /؟ج :علاطلاردبلا 57

 . جرش 21998-997/4١ج :ريرحتلا حرش ريبحتلا «88ص :ماحللا نبالرصتخملا 51

 7 /7"ج :ريرحتلا ريسيت 273١ 7 8/75١ج :يوارلا بيردت «7/١01ج :عطاسلا بكوكلا
 . 73٠١ /؟ج :رردلاو تيقاويلا «550 /7ج :رينملا بكوكلا حرش «6

 عماوجلا عمج يف يكبسلا جاتلاو ,.١51ص :ةيافكلا يف َيدادغَبلا بيطخلا مامإلا لوق اذه

 ردبلا يف يَّلحملا ٌمامإلاو 20818 /١ج :عماسملا فينشت يف يشكرزلا ٌمامإلاو ء/”ص
 011 /1ج :عطاسلا بكوكلا حرش يف ّيطويّسلا مامإلاو غ١١١- ١١١ /7؟ج :علاطلا

 "ج :رردلاو تيقاويلا يف يوانملا مامإلا ًاضيأ هححّحص و ءانه ُىنارعشلا ٌمامإلاو
18 

 يد لطي مل نإو ءيِباحَّصلاب عيا دّرجم هيف يِفكي هنأ ىلإ ءاملعلا نم ةعامج بهذو

 لئلا مامإلا لاقو ء؛بّرقأ هَّنإ) :07 ص :هتمّدقم يف حالّصلا ُنبا ُمامإلا لاق ءهنِم نحب

 باجمل نبا ٌمامإلا ًاَضيَأ هب ذخأو «رّهظألا هّنإ) :(بيردتلا عم) 74 /5ج :بيرقتلا يف



 ىَّمَسُي الف لك هللا ٍلوسرب رفاكلا ٌعامتجا الو ."''َيِباحَّصلل ًابِحاَص ىّمَسُي الو
 "ا

 [ن#و ةّباحصلا ٍةفرعم قرط نِم]

 «ًالدَع ناك ْدِإ َلِبُق *)هل َةبحُصلا للي َتَّنلل ٌرِصاَعُملا ىعّداولو» :ٌءاملُعلا لاق
 "”«بذكلا نِم هُعمَت هُتلادَع ْذإ

 وهما © رو 01 5

 [مهلك لوُدُع و ةباحّصلا]

 ٍةياور يف مهِتلادَع نع ثَحِبُي الف ءمُهّلُك ةباحّصلا ٍةلادَع ىلع ؟*”ثثكألاو

 ١4ص :ثيدحلا مولع ةفرعم يف مكاحلا مامإلا ٌمالكو .49/8/7ج :رينملا بكوكلا حرش 2

 /”ج :ثيدحلا مولع يف عنقملا 7١27ص :حاضيإلاو دييقتلا :رظني .لوقلا اذهب ٌرعْشُم 6

 . 775 /7ج :يوارلا بيردت قدك

 ىفطصملاب َعامتجالا َّنأ ُقرَملاو» :7/١11١ج :علاطلا ردبلا يف ُنّلحملا ُلالجلا ٌمامإلا لاق )١(

 هرايخألا ني هر ياحسلاب ليوا مالا ام فاعضأ ل

 نيعلا ع قارعلا كرا د 0 ا لاا ا ا

 مامإلا و ,:0517/7ج :عطاسلا بكوكلا حرش يف ُيطويّسلا مامإلاو «477ص :عياهلا

 .718/1ج :رردلاو تيقاويلا يف يوانملا

 21998/5ج :ريبحتلا 255١ ص :عماهلا ثيغلا ١/2014ج :عماسملا فينشت :رظني )0

 201١ /7ج :عطاسلا بكوكلا حرش «؟44 /7 ج :عماللا ءايضلا ٠١١« /7ج : علاطلاردبلا

 .9١75؟ص :لخدملا 2456 /؟ج :رينملا بكوكلا حرش 2٠١ ؛ص :لوصولا ةياغ

 .(ب /١7ق) ةياهن (#)
 ملع يف ةيافكلا :رظني .ءاملُعلا رثكأ دنع ٌحصألا وهو «يناّلقاَبلا يضاقلا مامإلا ٌلوق وهو ()

 754 /"ج : طيحملا رحبلا 0977ص :عماوجلا عمج 77ص :ةدوسملا «.0 ١ص :ةياورلا
 ج :عماللا ءايضلا «7/7١1ج :علاطلاردبلا .557ص :عماهلا ثيغلا .151 /"ج :روثنملا

 :ريبحتلاو ريرقتلا 2017 /7ج :عطاسلا بكوكلا حرش « ٠١5 /"ج :ثيغملا حتف 44/7

 /4ج :ريبحتلا 257 /7ج :ريرحتلا ريسيت «88ص :ماحللا نبال رصتخملا *4/1ج

 . ريثملا هيك رخلا حرج 0 ٠ ص :الوضولا ةياغ للم

 و مهُرابخأف ءًافّلَحو ًافَلَس ِءاملعلا نِم رثكألا ٌلوقو «ٌةبطاق ةعامججلاو َهّنُسلا ٍلهأ ٌلوق اذه )0
 _ عطاوق ىك د مه /هج : :مزح نبال ماكحإلا :رظني .ةّلادعلا بابسأ نَع ِثحَب ريغ ني ٌةلوبقم
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 ٍلوصألا ملِع ٍدِصاَمَم ىلإ ٍلوَصَولا ٌجاَهْنِم ها ًّ ب رب ميلا ماد. م 8

 ن”نّؤ رع ع

 لتق ىلإ ٌلودُع مُه» :ليقو ,(مِهِريغُك مُه١ :ليقو .ةّمأ ٌرِيَح مهّنأل ؛ةداهش الو

 َّنأب اهّلُك لاوقألا هذه ْتَّدُرو ؛ًايلَع َلّئاق نَم الإ ٌلودُع مُه» :ليقو «(َنامثُع

 لب ءاوأطخأ نإو نومّنأي الف ءمهلامعأ عيمجو مهلاتِق يف َنودهتجُم ةباحّصلا
 1 .)١( وعد او
 .''"نوُرَجْؤُي

 [نيّيِلوصألا دنع ٌلَسرُملا ثيدحلا]

 نم وأ ناك ًايعباَت ٌيِباحّصلا ريغ ٌلوق وه :نيّيِلوصألا دنع ٌلَسرُملا :ٌةلأسم
 .ٍةِكَي ىبنلا نيبو هنيب ةطساولل ًاَطِقسُم اذك لب تلا لاق :هّدعَب

 هللا ٌلوسر لاق :طقف يعباّتلا ُلوق لسرملاف :نيِئَّدَحُملا حالطصا يف اّمأو

 نّمِم ناك نإف ءُالَسرُم ال ًاَعطقنُم يمس نيعباّتلا عبات نم ُلوقلا ناك نإف ءاذك

 ام ٌمِطَقنملاو ءرثكأف نايوار هنم طَقَس ام وهو ءداَّضلا حتفب ًالّضعُم يمس مُهَدعَب

 . "7 دكأف وار هنم طَقَس

 نباةمدقم ٠١7 /7؟ج :يدمآلل ماكحإلا ١170. ص :ىفصتسملا .١/74ج :ةلدألا -

 /"ج :طيحملا رحبلا .ا7”ص :عماوجلا عمج .777”ص :ةدوسملا ؛594ص :حالصلا

 21144 /1ج :عماللا ءايضلا ك1 /1ج :علاطلا ردبلا «5١١ص :يورلا لهنملا ,"ها/

 2149٠ /4ج :ريبحتلا 2 88ص :ماحللا نبالرصتخملا 7407 -47/7ج :ريبحتلاو ريرقتلا

 01 /؟ج :عطاسلا بكوكلا حرش ,8/5١٠ج :ثيغملا حتف 2554 /7ج :ريرحتلا ريسيت

 داشرإ 235640 /7؟ج :تومحرلا حتاوف .5١٠؛ص :لوصولا ةياغ 7١5 /7ج :يوارلا بيردت

 .9١7ص :لخدملا .175١ص :لوحفلا

 عم ًالماك ٌّقحلا لهأ بهذم نايبو ءاهيلع يفاولا ّدَّرلا عم ةدودرملا ةّداشلا ٌلاوقألا هذه رظنت )١(
 .ةقباسلا عجارملا يف هتلدأ

 77 مامإلا لّقن امك نيثّدحملاو نييلوصألا حالطصا ىلع لّسرملا فيرعت نم ركُذ ام رظني (؟)
 ' /1ج :جاهبإلا 4 - 7 /9ج :رارسألا فشك ء١7ص ةياورلا ملع يف ةيافكلا : يف َينارعّشلا

 . نبا ةمدقم ىلع تكنلا «461//”ج :طيحملا رحبلا ءالا”ص :عماوجلا عمج 4

 دبلا 21185/0ج :ريبحتلا 0785 /؟ج :ريبحتلاو ريرقتلا «455 58ص :حالصلا
 رش ١0/1 2١4 :ثيغملا حتف 27177/7ج :عماللا ءايضلا ك1 /1ج :علاطلا

 ج ؛ريرحتلا ريسيت 195-146 /١ج :يوارلا بيردت 261 /7ج :عطاسلا بكوكلا
 لوحفلا داشرإ :غ407 - "94ص :ركفلا ةبخن حرش «9١٠©ص :لوصولا ةياغ ,7
 . 7١1”ص :ثيدحتلا دعاوق .001/ - 006 /7 ج :رظنلا هيجوت ء5١1ص



 4 ظ -  لمركلا ٍثيِدَعلاب ٌجاجِتخال 5

 )[ٍلَسرُملا ثيِدَحلاِب ٌجاجتخالا]

 رهشأ يف ٌدمحأ ٌمامإلاو :« "”ٌكلامو «ةفينح وبأ ُمامإلا لّسرملاب ٌجتح

 مامإلا لاق .*”لَسرُملاب جاجتحالا ُيعفاَّشلا طّقشأو ."”هنع نيتيا 0
 سيل ٍراّبخألاب ملعلا ٍلهأ ٍلوََو اَنِلوَق لضأ يف ِتاَياوَّرلا نم ُلَسرِملاَو» ل

 .[(ةجَحب

 يبأو بّيسملا نباك ٍلدَع نَع اّلِإ ًامئاد يوري ال ثيدحلل ُلِسرُملا ناك نإف
 ءٍروْذَحَملا ءافتنال ؛ هَلَسَرُم لبق «ةريره يبأ نع ٍنايِوْرَي 00 لة

 نم يباحّصلا لّسرم ريغ يف لّسرملا ثيدحلاب جاجتحالا يف ءاملعلا فالتخا نع مالكلا )١(

 فشك :رظني .ءاملعلا قافتاب ٌلوبقم ٌباحصلا لّسرم َّنأل يرجهلا ثلاثلاو يناثلا نرقلا لهأ
 نبا ىلع تكنلا 784 /7ج :ريبحتلاو ريرقتلا «557 /”ج :طيحملا رحبلا «5 /”"ج :رارسألا

 دعاوق «01/5/7؟ج :رينملا بكوكلا حرش ٠١7. /7ج :ريرحتلا ريسيت «048/7ج :حالصلا

 .547١”ص :ثيدحتلا

 هلك كلام بهذَم لصأو» :7/1ج : ديؤمتلا ىف هي كلاما ديلا دبعوا مامإلا لاق (1)

 «لمعلا هب ٌمزلَيو ةَبحلا هب ٌبجَت ةقّثلا لَسرُم َّنأ نيّيكلاملا انياحصأ ٌةعامج هيلع يذّلاو

 .50”7ص :ةياورلا ملع يف ةيافكلا :رظنيو .«ٌءاوَس دّئسُملاب بجي امك

 : ريرحتلا ريسيت 2780 /7ج :ريبحتلاو ريرقتلا «5 /ج :رارسألا فشك :يف مَّدقت ام رظني (©)

 :ةدوسملا 27847 -747/7؟ج :عماللا ءايضلا ء7 ١/ :ربلا دبع نبال ديهمتلا «.7١٠/ج

 .ةالا/ل  ةال5/7ج :رينملا بكوكلا حرش 75١5٠-21١51١ / 60ج :ريبحتلا ,776ص

 فيل ردم قدا درر هل هل كل بي اينسيو مل نماشلا مالا ذم لت رشا 0
 :حالصلا نبا ةمدقم .17و 7١ /١ج :ملسم حيحص حرش ١/777ج :ةلدألا عطاوق :رظنب

 لهنملا «575 /7ج :بجاحلا عفر ءالا”ص : عماوجلا عمج 779 /7ج :جاهبإلا 40 4ص

 «ء1-5١018//1ج :علاطلا ردبلا 2175 /١ج :ثيدحلا مولع يف عنقملا «47”ص :يورلا

 .9١٠©ص :لوصولا ةياغ ,«7/7١8ج :عطاسلا بكوكلا حرش

 .١/70ج :هحيحص ةمدقم يف هلوق وه هّتبثأ امو 0 ل
 ل ملسم حيحص حرش يف اذه هلوق ىلع ًاقّلعُم هط 5 يوونلا ٌمامإلا لاق

 0 ُلوق وهو ءَنيِئَّدحُملا ِبِهاذَم نِم ٌفورعملاوُم  ملسم ُمامإلا يأ  هّلاق يذلا

 .«ءاهقفلا نم ٍةعامجو

 همسا :ليق «ئندملا ٌيرهُرلا ءفوع دبع نب هيَ فوع نب نمحّرلا دبع نب ةمّلَس وبأ :ومه 57

0 
ٌُ 



 هي
 ."9ءاَوَس ِهِرْكِذَك ٍلدَعلا طاقسإ َّنأل ؛ًاظفَل ال امك ٌدنِسُم وهو

 [يّنسُملا َنِم ٌفعضأ ُلَسرُْملا]

 ىوقأ وه :اولاقف موق تّلاَخو «"0ّكَس الب ٍدَئسُملا ّنِم ٌفعضأ ُلَسرْملا ّمُن
 نَم فالخب هِيّلادعب ُمِزِجَي نَم الإ طِقسُي ال َلْدَعلا َّنأل :اولاق ءِدَنسُملا َنِم
0 0 1 
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 لوصألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصؤولا ٌحاَهْنِم

 [ىتغملاب ثيدحلا ةّياور]

 ثيدحلا ٍلقَت ٍِزاوَج ىلإ ةييرالا ةكيألا ْمُهنِمو ِءامَلُعلا رثكأ تعد ”: ةلاس

 (©هالكلا عقاومو ِظافلألا ٍتالوُلدمب ٍفراعلل ىنعملاب

 ةحلطو نافع نب نامثعو هيبأ نع ىور «هتينك همسا :ليقو «ليعامسإ :ليقو هللا ٌدبع 5

 نباو سابع نباو ةملس مأو ةشئاعو ةريره يبأو ءادرّدلا يبأو ةداتق يبأو تماصلا نب ةدابعو

 ريبزلا نب ةورعو جرعألاو هنبا هنع ىورو « و مهريغو سنأو يردخلا ديعس يبأو رمع

 بيذهت :رظني .(ه94) ةنس هلك يفوت «ثيدحلا ٌريثك ًاهيقف ٌةقث ناك «مهريغو يرهزلاو
 .1718- 171/17ج :بيذهتلا

 :رظني .هنإلض 8 َيَعِفاَّشلا مامإلا دنع ةجحح ٌحبصيق لّسرملاب ٌففتحت يتلا ن نئارقلا ةلمج نِم اذه )0(

 يف عنقملا . 178 ص :حالصلا نبا ةمدقم ىلع تكنلا 65 ها ص :حالصلا نبا ةمدقم

 -515/1ج :عطاسلا بكوكلا حرش :48/7١١ج :علاطلا ردبلا «15 /١ج :ثيدحلا مولع

 .60١٠ص :لوصولا ةياغ هاا/

 71 /١1ج :ةلدألا عطاوق 218١ /7ج :دمتعملا :رظني .ءاملعلا ٌروهمج هيلإ بهذ امك (؟)

 /١ج :علاطلا ردبلا «508/ج :طيحملا رحبلا 7794/7ج :جاهبإلا 2778ص :ةدوسملا

 تيقاويلا 517/7ج :عطاسلا بكوكلا حرش «١/79١ج :ثيدحلا مولع يف عنقملا 57

 .١/608ج :رردلاو

 فشك ؛751/1ج :يسخرسلا لوصأ :رظني .ركُذ ام مهّليلعتو «ٌةّيفنحلا هيلإ بهذ ام اذه (6)

 ِآ ٠١. /”ج :ريرحتلا ريسيت 27806 /7ج :ريبحتلاو ريرقتلا «8/”ج :رارسألا

 عدبست 20 - 787 /؟ج :ريبحتلاو ريرقتلا 0707-08 /١ج :يسجخربسلا:لوصأ :رظني (:4)

 2 :ةياورلا ملع يف ةيافكلا لدا _ 6١ /1ج : عماللا ء ءايضنلا تال: ريرحتلا

 | !ا؟ص :يونسألل ديهمتلا 01ص :ىفصتسملا 70٠ /١ج :ةلدألا عطاوق 7١١ ص
 137 - 41١ /7ج :طيحملارحبلا «477 /7ج :بجاحلا عقر. "0# 745 /؟ج :جاهبإلا

 ٠ دخلا حرش 77١ 15١ /5ج :علاطلا ردبلا «#الا# /١ج :ثيدحلا مولع يف عنقملا



 م 1 ثيدحلل ٌيباحٌصلا ةياور ٌظافلأ

 انك َيِسَن ْنِإ الإ ٌروجَي ال» : ''"يِدْرَواملا لاقو

 [ثيدحلل َئِباحّصلا ةياور ظافلأ]

 هّنأل هيي سا : يِباحَّصلا ٍلوقب حبحب , هنأ ٌحيحَّصلاو

 وقب ّحَّنحُي اذكو ءاذك ِلكك هللا ٌلوسر لاق نود وهو «هنم ِهِعامَس يف ْرِهاَظ

 ها ٍلِكَع هللا َلوسَر ٌتعمس

 د ديرما رهاطلا نألا دك ةنشلا قهرا اذك يف صخر وأ اذك مّرُخ وأ

 . ملعأ هللاو .""قلكك هللا ٍلوسر

 هلم ه9 ه2
 5ن>- نع نع

 21١8٠5 /0ج :ريبحتلا 2707” ص :ةدوسملا ء175١ص :رظانلا ةضور ,018/7ج :عطاسلا

 .7١٠ص :لوحفلا داشرإ ؛7١5”ص :لخدملا 057٠« /75ج :رينملا بكوكلا حرش

 باحصأ ةمئأ دحأ ءيرْضَبلا يدرواملا نسحلا وبأ ,ءيضاقلا بيبح نب دمحم نب يلع :وه )١(

 يلو «ينييارفسإلا دماح يبأو يرميَّصلا مساقلا يبأ ىلع هَّمَت .تاقثلا نييعفاشلا هوجولا
 هل هريغو يدادغبلا بيطخلا ىور «ةريثك نينس دادغبو ةرصبلاب سّرَدو «نادلب ةدع ءاضقلا

 ةيناطلسلا ماكحألاو ريبكلا يواحلا اهنم هقفلا لوصأو ريسفتلاو هقفلا يف ةريثك تافنصم

 ةيعفاشلا تاقبط :رظني .ةنس نينامثو ًاتس غلب دقو .(ه0٠465) ةنس هنآك يفوت .عانقإلاو

 . 7721 57٠ /١ج :ةيعفاشلا تاقبط 2579 - 701 /0ج :ىربكلا

 َّنأل ؛ هظافلأ ٍريغب هّيورَي ْنَأ زجَي مل ظفللا ظفحَي ناك نإ ِهّنَأ هارأ يذلاو» :هثلكك همالك ٌمامتو (0)
 دِروُي نأ َراَج ّظفللا ظفحُي مل نإو «هريغ مالك يف دَجوُي ال اَم ةحاصملا نم لوسّرلا مالك يف

 «ةيملعلا بتكلا راد وال /15ج : يدرواملا مامإلل ريبكلا يواحلا .(هظفَل ريغب هانعُم ش

 38 -9١17//1؟ج :يدمآلل ماكحإلا 208 /١ج :يسخرسلا لوصأ :يف مدقت ام رظني (7) :
 ريرقتلا 2077 /7ج :حالصلا نبا ىلع تكنلا 701١١ - 2731١5 /5ج :ريرحتلا حرش ريبحتلا

 2116 177 /7ج :علاطلا ردبلا «,59 - 58/7 ج :ريرحتلا ريسيت 8٠"9« /7ج :ريبحتلاو

 حرش ,١01-519/1ج :عطاسلا بكوكلا حرش .760 767 /7؟ج :عماللا ءايضلا

 48٠١ - 48١. /7ج :رينملا بكوكلا



 و م وو ريث[- - م د

 ٍلوُصألا ملِع ٍدِصاَمَم ىلإ ٍلوصْولا جاَهَنِم ا

 [هفيرعت]

 رْثَأ يأ ىلع رصَع يف هب ٍدَّمحُم َيِبَنلا ةافو دعب ةّمألا يدهّتِجُم قافّتا :وهو
 ناو لرقتت «ىزالحملا# لاسم ةطعث هيلع نياك ذكلا اذه وشلو "1
 : قيفوتلا

 [نيملسملاب صاخ عامجإلا]

 ظرش ٌمالسإلا ذإ ؛نيملسملاب '* عامجإلا ٌصاصتخا َّدَحلا اذه نِم َمِلُع دق

 ىلاعت لاق هيلع ْميِمصَتلاو ءيَّشلا ىلع ٌمزعلا :امهدحأ :نيينعُم ىلع قّلطُي :ةغل عامجإلا )١(

 اَذَك ىلع ُموَقلا عمجأ :لاقُي «قافّتالا :يناثلا و ءاوُمِزعا يأ )07١: ةيآلا ءسنوي ةروُس يف

 /١ج :رينملا حابصملا ؛0ا//8ج برعلا ناسل :يف (عّمَج) ةدام رظني .هيلت اوقفّتا يأ

 .١454/7ج :سورعلا جات . 9

 ,. ؛١48ص :يونسألل ءديهمتلا 2759 /1؟ج :جاهبإلا «١/١55ج :ةلدألا عطاوق :رظني (1)

 | افشك 178/1-201135ج :بجاحلا عفر 477 - ١/575ج :بجاحلا نبا رصتخم

 ريرقتلا «894/7ج :حيضوتلا ىلع حيولتلا 27ص :عماوجلا عمج ءالالا/ /7ج :رارسألا

 .:ريبحتلا «54ا/ /"ج :طيحملا رحبلا .7785 /”ج :ريرحتلا ريسيت «7/7١1ج :ريبحتلاو

 .بكوكلا حرش ,.1/١701ج :عماللا ءايضلا «11/7ج :علاطلا ردبلا «.1877؟/4ج

 وحفلا داشرإ :7728ص :لخدملا ,7١٠ص :لوصولا ةياغ ,1//571ج :عطاسلا

 .١"؟7ص

 اسم ٌعيمج هنم جّرْختسُي ٌعيدَب ٌفيرعَت وهَق» :فيرعّتلا اذه نَع هلك ُيطويّسلا ٌمامإلا لاق
 .971//؟ج :عطاسلا بكوكلا حرش .«كل ٌرهِظيَس امك  عامجإلا باتك يأ  باتكلا

 .([/5؟ق) ةياهن (5)

 ررصح ف



 د 3 . ٍلوُدُعلاب ٌصاخ ريغ ٌعامجإلا
 0 يلا ق

 [لودعلاب ٌصاخ ريغ غامجإلا]

 ناك ْنِإو «ةلادّعلا طارتشا َحَجَر نم دنع ٍلْدَعلاِب ةّصاصتخا ًاضيأ ُهْنِم َمِلْعو

 . "هيف ظرتشُت ال اهَّنَأ ٌحيحَّصلا

 [ءامجإلا ٍقّقَحَتِل ُطرَش نيدهتجملا لك قانا
 .ريهخلا هيلعو لكلا عامجإ نم ّدُي ال هنأ

 [.ه> ةباحّصلاب ٌصاَخ ريغ ٌعامجإلا]

 0 وعم

 هنم ملعو

 50 03 8# عج. 8 َ 32
 أ ًاضيأ ُهْنِم َمِلُعَو 0 ”اهكلاب صحي ال عامجإلا لن -

 /7ج :ريرحتلا ريسيت اج :ريبحتلاو ريرقتلا 20356 /؟ج :عماللا ءايضلا ةدرفي

 بكوكلا حرش الو ص :ماحللا نبال رصتخملا وه /5ج :ريرحتلا حرش ريبحتلا ©« 8

 .7377/1ج :رينملا بكوكلا حرش 7١٠2ص :لوصولا ةياغ هاا/ /١ج : عطاسلا

 :عماوجلا عمج 71ج :رصتخملا نايب 1 /١ج :بجاحلا نبا رصتخم :رظني )00

 ج :عطاسلا بكوكلا حرش 2ا/6 ص :ماحللا نبال رصتخملا 2165١ /5ج :ريبحتلا 356و/

 .777/1ج :رينملا بكوكلا حرش 2١١ ا/ص :لوصولا ةياغ ١/8

 2141 /١ج :بجاحلا نبا رصتخم "59 /7ج :جاهبإلا «587 /١ج :ةلدألا عطاوق :رظني ()

 5 ١/4/5 :بجاحلا عفر 21/7ج : حيضوتلا ىلع حيولتلا 14 /1ج :رصتخملا نايب

 :طيحملا رحبلا ١7ص :عماوجلا عمج 395-594 /١1ج :يدمآلل ماكحإلا قم,

 /1ج :عماللا ءايضلا 217 /؟ج :علاطلا ردبلا كال” :ريبحتلاوريرقتلا مق 77ج

 :لوصولا ةياغ ماال /١ج :عطاسلا بكوكلا حرش 251 /*ج :ريرحتلا ريسيت 20

 -581١. ؟١58ص :لخدملا 27595/7ج :رينملا بكوكلا حرش .١٠2ض7ص

 ءايضلا ١/05:9ج :رصتخملا نايب 2ع ج :بجاحلا نبا رصتخم 02ج

 207 /؟ج :صيخلتلا 2.485 /١ج :ةلدألا عطاوق ءاال /7ج :دمتعملا ,7717/؟ج :عماللا

 788-١/2384ج :يدمآلل ماكحإلا ء.159ص :ىفصتسملا ,7”04١ص :لوخنملا
 - ردبلا 76ص :عماوجلا عمج 1784 - 178/7ج :بجاحلا عفر ”657/7ج :جاهبإلا



5 
 ٍلوُصألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُضَولا ٌجاَهْنِم ف

 . 9ةيرهاشلل ًافالخ

 [8 ئبثلا ةايح يف ِدِقَعنُم ريغ ٌغامجإلا]

 مهَنَكاَو ْنإ لي هنأ : هْهِجَوَو فلكي ّيِّنلا ةايح يف وداقعنا ُمَدَع ًاضيأ ُهّْنِم َمِلُعو
 ©"”ههّنوُد هلوق يف كحل

 [مهعم ٌرَبَتعُم ةباحّصلا قافتثا َتقَو دهتجملا ئعباتلا ةقفاوم]

 ؛مهعَم ٌرَبَتعُم ةباحّصلا ٍقافّنا ّتقَو َدِهتِجُملا َيعباّتلا َّنَأ ًاضيأ ُهْنِم َمِلْعو

 ل رصع يف ملا لهَّتِجَم مسا ٍقدِصِل

 5؟9/7 :رينملا بكوكلا حرش 4 :ريبحتلا الة ص :ماحللا نبال رصتخملا

 .١78ص :لخدملا

 نيلئاقلا ءاملعلا نِم ٌءامْهَّدلا هيلإ ّراص ام َّنأ هللا َكَقَّقو ملعا» :هفك نيمّرَحلا ٌمامإ لاق
 مكُح ىلع َنوعباّتلا ٌعمتجا ول ْنكلو ءلّرألا رْدَّصلا لهأب ٌصتخَي ال َعامجإلا َّنَأ عامجإلاب
 :صيخلتلا .«مهّدعَب رص لك اذكَهو «ةباحّصلا عامجإب موقت امك مهعامجإب ُةَبُحلا تّماقّل
 1 . 01/1 ج

 :انياحصأ نِم ٌريثكو ُناميلس لاق» :لاق ثيح :579/4ج :مزح نبال ماكحإلا يف امك )١(
 - 45 دمحأ مامإلا نع ةياور وه ًاضيأ لوقلا اذه و .«#و ةباحّصلا عامجإ الإ َعامجإ ال

 07 /"ج :صيخلتلا يف يف عّسوتب لوقلا اذه ىلع ّدَّرلا :رظني .. 1977/4ج :ريبحتلا يف امك

 1 .784/1-198ج :يدمآلل ماكحإلا ء144 ص :ىفصتسملا ءاهدعب اموا١١و

 1: ./7ج :طيحملا رحبلا الك ص :عماوجلا عمج لالة ١/1 :بجاحلا عفر :رظني فهز

 ؛115/1ج :علاطلا ردبلا «49 ص :عماهلا ثيغلا 2٠١ /7؟ج :عماسملا فينشت ءمالال

 0 /ج :عطاسلا بكوكلا حرش 265 /1ج : ريبحتلا 0 /1ج :عماللا ءايضلا

 .177ص :لوحفلا داشرإ 7١١ /7ج :رينملا بكوكلا حرش .7١٠ص :لوصولا ةياغ

 يسخرسلا لوصأ :رظني .ةلبانحلاو ةّيعفاشلاو ةّيكلاملاو ةّيفنحلا نم ءاملعلا ٌريهامج هب لاق (*)

 ؛,ا رصتخم 2118 /8ج :ريرحتلا ريسيت 170 /7ج :ريبحتلاو ريرقتلا ء«15/7١١ج

 أ 25517 /؟ج :عماللا ءايضلا .١/17١7ج :رصتخملا نايب «407 /١ج :بجاحلا
 د طيحملا رحبلا «١/594ج :يدمآلل ماكحإلا 77٠. 474 ص :هقفتملاو

 داغ ةفرفي /1ج + :عطاسلا بكوكلا حرش 15/1١ج علاطلا ردبلا ءالاص : عماوجلا عمج

 8 /1ج : رينملا بكوكلا حرش الا ص :ماحللا نبال رصتخملا هم * الص ةدرسدلا



 يل 1 ًاعامجإ ٌرَِتعُي ال ام دك

 [اعامجإ و ُْرِبَتعُي ال ام ٌرْكِذ]

 ٍتيبلا لهأو :2"”ةيوبّتلا ةنيدملا لهأ :نم ّلك َعامجإ َّنأ ًاضيأ ُهْنِم 8

 ركب يبأ :ةعبرألا ٍءافَلُخلاو ءربقو نيسحلاو نسحلاو ٌيلعو ةمطاف : :مهو يتلا

 كَم :نيَمّرَحلا لهأو ءرَمُعَو ركب يبأ :نيَكيّشلاو ءريقَ َيلَعو َنامْثُعو َرمُعو
 .ةرصّبلاو ةفوكلا :نيّرصملا لهأو ؛ ةنيدملاو

 ةّمألا يدهتجُم ضعَب ُقاَفْنا هّنأل ؛حيحّصلا ىلع ٍةَبُح ٌريغ كلذ ٌعيمج
 ل

 [داحآلاب لوقنملا ٌعامجإلا]

 ًاضيأ ُهْنِم َمِلعو
 ٍفيِرعَّتلا قذصِل ؛ٌةَبحُح ٍداحآلاب ّلوقنملا َعامجإلا َّن نأ

 ١58. ص :لوحفلا داشرإ «١58ص :لخدملا -

 :يسخرسلا لوصأ :رظني .ةلبانحلاو ةيعفاشلاو ةيفنحلا نم ءاملعلا روهمج هيلإ بهذ امك )١(

 :ريرحتلا ريسيت «11* /”ج :ريبحتلاو ريرقتلا 0707 /ج :رارسألا فشك ,؛*14/1ج

 :ىفصتسملا ١/409ج :ناهربلا ,"56 ص :ةرصبتلا ؛15 /7ج :ةلدألا عطاوق «75545 /7”ج

 /١ج :جاهبإلا 2,707 /١ج :يدمآلل ماكحإلا .578/54ج :لوصحملا ء158١ - 4١ص

 حرش «7//19ج :علاطلا ردبلا ء75ص :عماوجلا عمج 0578 /7ج :طيحملا رحبلا 4

 155«2 ص :رظانلا ةضور 1١٠2ص :لوصولا ةياغ ,674/7؟ج :عطاسلا بكوكلا

 .187ص :لخدملا 2198١ /5ج :ريرحتلا حرش ريبحتلا ء76ص :ماحللا نبال رصتخملا

 ليبق نم مهلمع َّنأل؛ عابتالا ةبجاو َةَيُح ةنيدملا لهأ َعامجإ اوربتعا نيذلا ةيكلاملل ًافالخ
 دودحلا «78ص :هقفلا لوصأ يف ةراشإلا :ةيكلاملل رظني .رتاوتملاك عطقلا ديفيف عامجإلا

 .١7١ص :يزج نبال لوصولا بيرقت «184ص :لوصألا يف

 15«2 -7/١7ج :ةلدألا عطاوق :يف مدقت ام عيمج رظني .ءاملعلا ريهامج لوق اذه

 /؟ج :طيحملا رحبلا ,309و "06 /١ج :ماكحإلا ,.758و؟ 45و٠7 /5ج :لوصحملا

 5994١و ١1909591988 /5ج :ريبحتلا .11و0٠7١ /8ج :ريبحتلاو ريرقتلا . 00ر4

 - 497”ص :عماهلا ثيغلا ءالال 76ص :عماوجلا عمج .7147/7ج :ريرحتلا ريسيت

 : عطاسلا بكوكلا حرش778 - 7517/7 ج :عماللا ءايضلا «7//1؟ج :علاطلا ردبلا 4

 770// 17ج :رينملا بكوكلا حرش :7١٠ص :لوصولا ةياغ 575 3/1 ج

 .؟غاراكاؤو



 ٍلوُصألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصولا ٌجاَهْنِم 0 0

 .'دحاولا ربخب ّتْثَي الف «ٌيعطَق َعامجإلا َّنأل ٍِةَبُحِب سيل هَّنِإ) "”ليقو .23هب 3

 [رئاوثلا ُددَع نيعِمجُملا يف طرشي الآ
 يدهتجم ٍقَْدِصل ؛رثاوَتلا ٌددع نيعمجملا يف طرشي ال أ افا ع َمِلعَو

 .رّئاوَّتلا ددع '*”نيمرحلا ٌمامِإ طرتشاو ."”كلذ نود امب ةّمألا

 [ٍةّجُح ريغ دحاولا دهتجُملا ُداهِتْجا]

 رهزجم الإ اينثلا يف قثيا ولك ءاوضرتنا ولا لك نيديتجملا نأ كيلو
 ىفتنيف «نانثا ةّمألا يدهتجُم ُقاَفّنا هب ٌقٌدِصَي ام لَك ْدِإ ةَبُح ٌريغ وهف ءِدِحاَو
 ْنكَي مل ْنِإَو ءِدِحاَولا اذهب حَتَحُيا :ليقو .” ”ةرورض دِحاّولا نَع ٌعامجإلا

 لمعلا بجوُت هين ٌةَبُح مهدنع هّنكلو «ةلبانحلاو ةّيعفاَّشلاو ةّيكلاملاو ةّيفنحلا بهذم وهو )١(
 نبا رصتخم «167 /"ج :ريبحتلاو ريرقتلا 207 /١ج :يسخرسلا لوصأ :رظني .ملعلا ال

 374/1 :عماللا ءايضلا لا /١ج :رصتخملا نايب 0١-"50., َج :بجاحلا

 فينشت الا/ص :عماوجلا عمج 27717 - 737 /7ج :بجاحلا عفر 23954 /7ج :جاهبإلا

 حرش .158/7؟ج :علاطلا ردبلا ,«540 495 ص :عماهلا ثيغلا ,1/1ج :عماسملا

 2159: -1549/4ج :ريبحتلا ١94 ص :رظانلا ةضور 057 /”ج :عطاسلا بكوكلا

 .84١7ص :لخدملا «575 /7ج :رينملا بكوكلا حرش

 , يف يلازَعلا مامإلا لوقو .157 ١57 /7"ج :صيخلتلا يف ينيوجلا نيمرحلا مامإ لوقوهو (؟)

 3 .198١ص :ىفصتسملا
 /ي ريسيت 2117 /*ج :ريبحتلاو ريرقتلا :رظني .ةعبرألا بهاذملا نم ءاملُعلا ملَّطعُم لوق اذه ()

 0131١ /١ج :رصتخملا نايب 558/١« ج :بجاحلا نبا رصتخم ,770 /"ج :ريرحتلا

 7١1/؟ج :بجاحلا عفر 279١ /١ج :يدمآلل ماكحإلا «,7594/7؟ج :عماللا ءايضلا

 دبلا «4460ص :عماهلا ثيغلا .1 /7؟ج :عماسملا فينشت «الا/ص :عماوجلا عمج

 0017 /؟ج :طيحملا رحبلا 2075 /؟ج :عطاسلا بكوكلا حرش ١5٠« /7؟ج :علاطلا

 191/1ج :رينملا بكوكلا حرش «1701/5ج :ريبحتلا ؛1790 ص :رظانلا ةضور
 ١8١ ص :لخدملا

 . 457 /١ج :ناهربلا يف (5)

 00 اعل ؛177 /ج :ريبحتلاو ريرقتلا يف امك ةيفنحلا دنع راتخملا وه اذه (5)
 |[ 2 :علاطلا ردبلا يف يلحملا مامإلاو ءالالص :عماوجلا عمج يف يكبسلا جاتلا



 3 5 عامجإلا يف رّصعلا ٌصارقنا

 ©"(هيف ٍداهتجالا راصحنال ؛ًاعامجإ

 [عامجإلا يف رضعلا ضارقنا]

 ٍداقعنا يف ظ رّتْشُي ال هله ٍتومب ٍرْضَعلا ّضارقنا نأ اضيأ ُهْنِم َمِلعو

 0 مهيرِصاعُمو َنيعِمجُملا ءاقَب عم هفيرعت ٍقدصي ؛؟عامجإلا

 وأ رصّعلا لهأ لك ضارقنا اوطّرشَف «هٌريغو ُدمحأ ُمامإلا كلذ يف تّلاََتو

 . "”يلاوقأ ىلع مهبلاغ وأ مهّلُك مهئاملع وأ مهبلاغ

 [عامجإلا يف ٍطَرتسُم ٌريغ نَمّرلا يِدامت]

 نأ

 تام ولف ءْنَمَّلا يدامت عامجإلا ٍداقعنا يف ظرَتَشُي ال هّنَأ ًاضيأ ُهْنِم َمِلُعو ع ارعم

 .“*”دُضَي مل كلذ ريغ وأ ٍفْفَس ٍرورُحب ِهَبِقَع ٌنوعوجُملا

 يراصنألا ايركز خيشلاو 2078 /١ج :عطاسلا بكوكلا حرش يف يطويسلا مامإلاو ءه١5٠١

 انه َيِنارعَّشلا مامإلا و ,.7١٠ص :لوصولا ةياغ يف

 حرش 24:95ص :عماهلا ثيغلا 200/8 /؟ج : طيحملا رحبلا : رظني .ءاملعلا رثكأ ٌلوق اذه )١(

 .7861 /؟ج :رينملا بكوكلا

 فشك 716 /١1ج :يسخرسلا لوصأ :رظني .ةّيعفاّشلاو ةّيكلاملاو ةّيفنحلا ٌلوق وهو (')

 241757/١ ج :بجاحلا نبا رصتخم ١١6« /"ج :ريبحتلاو ريرقتلا 75١ /7ج :رارسألا

 :ةلدألا عطاوق 2اا/6© ص : ةرصبتلا كالا جا : عماللا ءايضلا للا /١1ج : رصتخملا نايب

 -15/1”7ج :يدمآلل ماكحإلا 32دك ج :لوصحملا 21١65 ص : ىفصتسملا ء257/1ج

 رحبلا 219/5ج :بجاحلا عفر ءالالص :عماوجلا عمج كو /1ج :جاهبولا ,”اا/

 حرش ءك11/ج :علاطلا ردبلا ءةةال 5ص :عماهلا ثيغلا مما /7ج : طيحملا

 .١٠ص :لوصولا ةياغ 578 /؟ج :عطاسلا بكوكلا

 «/8ص :ماحللا نبال رصتخملا ء787/ص :ةدوسملا «560١ص :رظانلا ةضور :رظني

 .١78ص :لخدملا «757/7ج :رينملا بكوكلا حرش «4١//717ج :ريبحتلا

 - 49ص :عماهلا ثيغلا «16 /5ج :عماسملا فينشت ءالا/ص : عماوجلا عمج :رظنب

 .748/7ج :رينملا بكوكلا حرش «85/7ج :عطاسلا بكوكلا حرش قالا /1ج



 لوُصألا ملِع ٍدِصاَفَم ىلإ ٍلوُصَولا ٌجاَهنِم 0 و 52

 [ةقب ةقباّسلا ممألا ٌعامجإ]

 يف ٍةَبُح بح ريغ لَو دمحم ةَّم ةّمَأ ىلع ةقباّسلا مَمأْلا َعامجإ َّن نأ اقيا ةنعولعو

 [سايقلا ىلع ُدِئَتسُملا ٌعامجإلا]

 ةّلدأ نِم ٌسايقلا ذإ ءسايق نَع ٌنوكَي دق َعامجإلا َن
 نأ اضن

 اضيأ َهْنِم َمِلْعو
 0 لا

 [مهفالخ دعب َنيِدهتجُملا قافّثا]

 َلبَق مهل نيلوقلا دَحأ ىلع ٍرِصَع يف َنيِدِهَتِجُملا َقاَفّنا نأ ًاضيأ ُهْنِم َمِلْعو

 ِتيَب ىف لَو هنفد ىلع ٌةباحٌّصلا ٍتعمجأ اَمُك ءٌرِئاج مهنيب ٍفالخلا رارقتسا
 ةشئاع 1 فرفع

 )١( /9ج :ريبحتلاو ريرقتلا :رظني .ةلبانحلاو ةّيعفاَّشلاو ةّيكلاملاو ةّيفنحلا ٌبهذم وهو 1٠١

 /7ج :عماللا ءايضلا 2.1454 /١ج :رصتخملا نايب 7754 /ج :ريرحتلا ريسيت  271١عمج

 :عماهلا ثيغلا 0 /؟ج : عماسملا فينشت 2497 /5ج :طيحملا رحبلا .الا/ص :عماوجلا

 حرش ريبحتلا ,405/7؟ج :عطاسلا بكوكلا حرش «47/7١ج :علاطلا ردبلا «448ص

 :ريرحتلا ج5//١941.

 زول لظر ةعيرألا نا ذلاو هيمل ةدلاوا جة ةاوصألا هي داملعلا ياس هيلغاا ادع 8
 . : ناب 4984/١ ج :بجاحلا نبا رصتخم 307 /7ج :ريرحتلا ريسيت .1417/7ج :ريبحتلاو

 ., عطاوق "0/4 - ”977ص :ةرصبتلا 717 /7ج :عماللا ءايضلا ؛١/778ج :رصتخملا

 .: ماكحإلا 2197" ص :ىفصتسملا -1١4«. 7١7//1ج :صيخلتلا 495 - 41/4 /١ج :ةلدألا
 عماسملا فينشت 250١ /7”ج :طيحملا رحبلا 2941١ /7ج :جاهبإلا ,76"7 /١ج :يدمآلل

 بكوكلا حرش .1554 - 57/7١ج :علاطلا ردبلا «449ص :عماهلا ثيغلا «15/7ج

 رش 21777 /4ج :ريرحتلا حرش ريبحتلا «7١٠ص :لوصولا ةياغ 8717 /7ج :عطاسلا

 ٍْ .771 /7ج :رينملا بكوكلا

 .(ب /77ق) ةياهن (*)
 سا : هيلو ركب وبأ لاقف ههِنْفَد يف اوُمَلَتخا هللا لوسر ضف اّمَل :تلاق اني َةَسْئاَع نع (5)

 :ذأ ُبِحُي يذلا عضوَملا يف الإ أ اين هللا ضَبَق ام :لاق «ُهُتيِسَن ام ًائيش هللا لوسر نم
 ا باب ءزئانجلا باتك ءهنئس يف يذمرتلا هجرخأ .(ِهِشاَرْف عون يف ُهوُنِفْذا .(هيف



 9 5 َليِق ام ّلَكَأِب َكُّشمّتلا
 . ”رقَتسُي مل يذلا مهفالتخا َلعَت

 (9[ليِق ام ّلقأب ُكُسمّتلا]

 7 ا

 اضيأ هْنِم َمِلَعو
 ٍةَيد ىف ٌءاملعلا فّلتخا امك :«"”ٌقَح َليِق ام ّلَقأِب ٌكّسمّتلا نأ ًاض 2 2000 لا عم و ا اال الا ال عا

 قل

(0 

 ف

 ٍلَبِق نم ُكَعَضُي ْكَعَضُي ُيكيّلملا ٍرْكَب يبأ نب نمحّرلا ُدْبَع هيف ٌبيِرَغ ٌثيِدَح اذه» :لاقو )١1((

 نع ٍقيّدّصلا ٍرْكَب يبأ نع سابع نب ُهاَوَرَق ِهْجَوْلا اذه ٍرْيَغ نم ُتيِدَحلا اذه َيِوُر دقو ءِدظْفَح
 . (اًضْيَأ ىبنلا

 «177 /7ج :ريبحتلاو ريرقتلا :رظني .ةلبانحلاو ةّيعفاَّشلاو ةّيكلاملاو ةّيفنحلا ُبهذَم وهو

 نايب «447 441/١ ج :بجاحلا نبا رصتخم #7 77 /8ج :ريرحتلا ريسيت
 عفر :١/778ج :يدمآلل ماكحإلا 2777 /1ج :عماللا ءايضلا ,*”*0 /١ج :رصتخملا
 :عماهلا ثيغلا ء2ت/1ج :عماسملا فينشت لالا /1ج :جاهبإلا 2310/1ج :بجاحلا

 ةياغ :2078/7ج :عطاسلا بكوكلا حرش ١54 ١50: /7ج :علاطلا ردبلا «444ص
 .774/7 :رينملا بكوكلا حرش 2١15908 /54 :ريرحتلا حرش ريبحتلا «7١٠١ص :لوصولا

 ْذَحْوُيَف «ليواقأ ىلع ٍداهتجالاب ٍرّدَتُم يف َنوفلتخملا فلتخَي نأ :وه ليق ام ٌلقأب ذخألا
 وبا ةمذلا ةءازت هلصأ امزف تركي نأ + امهدحأ + قيقون ىلع اذه ليتل راوغإ داحاوللا
 2 هطوقس نوكيف «هطوقُّسو ّقحلا بوجو يف ُفالتخالا :لوألا : نيّمسق ىلع اذه

 دب هبوجموب مكحُيَف بوجؤؤلا ٍتوبُت ىلع ٌليِلَد موقَي نأ إلا ةّمّذلا ةءارب هتقفاومل هبوجو
 0 اذإ يّمّذلا ةّيِدَك هبوجُو ىلع قافّتالا ّدعب هِردّق يف ٌفالتخالا َنوكُي نو : يناثلا
 وه اميف َنوكَي نأ :يناثلا عوّنلاو . هالعأ ٌركُد امك  ءاهردَق يف ٌءاهقفلا فلتخا دقف ءهلِتاَث
 ٌدخألا ُنوكَي الف ءاهداقعنا ٍدَدَع يف ٌءاملُعلا فلتخا ءاهّضرف تئافلا ةعمجلاك ةّمَّذلا يف ٌثباث
 :لوصألا يف ةلدألا عطاوق :رظني .ُكَّنلاب ُةّمّذلا أَربَت الف ءاهب ةّمَّذلا ناهترال ؛ًاليلد ٌلقألاب
 .44/1ج

 عطاوق 177 ص :عمللا :رظني .ءاملعلا روهمُجج ّدذخأ هبو ءَيعِفاَّشلا مامإلا لوق وهو
 ةضور ء١١7-708/5ج :لوصحملا ١159 08١ص :ىفصتسملا «44/ 7ج :ةلدألا

 591/7١ج :بجاحلا عفر 1١/0. /"ج :جاهبإلا «4575ص :ةدوسملا «150١ص :رظانلا

 250 ١ص :عماهلا ثيغلا «17/7ج :عماسملا فينشت 7717 - 75/4ج :طيحملا رحبلا

 :عماللا ءايضلا 217174 /4ج :ريرحتلا حرش ريبحتلا «157- 577/7١ج :علاطلا ردبلا

 بكوكلا حرش :8١٠ص :لوصولا ةياغ :514 /1ج :عطاسلا بكوكلا حرش 74 /7ج

 .7٠4ص :لوحفلا داشرإ .7801//؟ج :ريثملا



 ٍلوُصَأل ملع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصؤلا ٌجاَهنِم 0

 :مُهَضعب لاقو ''”ملسُم ةّيِرَك» :مُهّضعب لاقف ءهِلِتاق ىلع ٍةبجاولا ّيّمْدلا
 ؛ بوُجُو ىلع تقال ؛يمفاَشلا هب ذخأف : "هيث : مُهُسعَب لاقو "”اهفضنكا
 8 (4) | كربإ ى6 نيا ع عا هم ل ع ا اي
 ّلَد نإ نكل «' لصالاب ثلثلا ىلع دئاّزلا بوجو ىفنو وكدا ىف لف ام لقا

1 5 75 2< 3 5 0 - 03 

 اهنإ» : ليق دقف «بلكلا غولو تالاسغ ىف امك «هب ذخأ دْئاَّرلا بوجو ىلع ليلد

 رك ا عْبَس ىلع ("”نيَحيحَّصلا ٌثيدح َّلَدو ؛20(ْعْبَس» :َليِقو .””0ٌثالث

 نيدهتجُملا ٌضعَب َلوقي ْنأك «ّيتوكّسلا عامجإلاب ّحّبحُي هَّنَأ ًاضيأ ُهْنِ َمِلَعَو
 . هب ملعلا َدعَب هنع َنوقابلا ٌتكسّيو «ًامكُح

| 

 .ا/* /8ج :قئارلا رحبلا «84 /77ج :يسخرسلا مامإلل طوسبملا :رظني .ُةّيفنحلا هب ٌّدخأ )١(
 :ةيهقفلا نيناوقلا ء"١٠ /7ج :دشر نبال دهتجملا ةيادب :رظني .ًةلبانحلا ٌةّيكلاملا هب ذحتأ (1)

 14/٠١ ج :يوادرملل فاصنإلا 717 /8ج :ينغملا 8/4١7ج :ريبكلا حرشلا «.778ص

 .786 /"ج :عبرملا ضورلا

 .108/9ج :نيبلاطلا ةضور ,1917/7 ج :بذهملا :رظني .ةيعفاشلا هب ذَحَحأ (9)

 (44/؟ج :ةلدألا عطاوق 2177 ص :عمللا :رظني .ةدايّرلا نم ةمّدلا ةءارّب وه لصألاو (5)
 رحبلا 0177 1170 /”ج :جاهبإلا -1١١« 8/5١7ج :لوصحملا «159ص :ىفصتسملا

 0017 ١50ص :عماهلا ثيغلا .107/7ج :عماسملا فينشت ءا/ 75/4 ج :طيحملا

 ,8١1ص :لوصولا ةياغ «1775/4ج :ريرحتلا حرش ريبحتلا «7//147ج :علاطلا ردبلا

 014٠. /؟ج :عطاسلا بكوكلا حرش

 : 2.378 5*١ /١ج :قئارلا رحبلا «١/48ج :يسخرسلل طوسبملا :رظني .ةّيفنحلا هب ذَحَحأ (5)

 . :ينغملا ١7ص :رايخألا ةيافك :١/48ج :بذهملا :رظني .ةلبانحلاو ةّيعفاَّشلا هب ّدخأ ()

 .١/788ج :عدبملا .١/45ج

 مند ِناَسْنِإْلا ُرَعَّش ِهِب ُلَسْعُي يذلا ِءاَمْلا ٍباَب ءءوضولا باتك .هحيحص يف ُيراخُبلا (0

 الأ ةرْيَرُم يبأ نع (108) مقر ءِبْلَكْلا ْعوُلُو مُكُح ِباَب «ةراهظلا باتك ءملسمو :(170)

 ْ .ِتاّرَم َّمْبَس ُهْلِْمَيْلَف ْمُكِدَحَأ ِءاَنِإ يف ُبْلُكْلا َبِرَش اذإ» :لاق هللا َلوُسَر
 فينشتلا ,78/ /4ج : طيحملا رحبلا 21777/7ج :جاهبإلا ؛«517/1ج :لوصحملا :رظني (6)

 وكلا حرش 7//2141ج :علاطلا ردبلا .307 0501 ١ص :عماهلا ثيغلا ء7/7١ج

 3 :رظني .ةلبانحلاو ةيعفاشلاو ةيكلاملاو ةيفنحلا نم رثكألا بهذم وهو (9) ا



 ا ؛ و هيويددلاو روم 21 يف .عامجإل 0 و ةّيلقعلاو ةّيويندلاو ةّينيدلا رومألا ىف عامجإلا م م. 6 37 8 ل 4 و

 :ليقو] .'"0طَقق َةََبُح ىَّمَسُي امّنِإ :ًاعامجإ 0 2 يي #

 0 0 9 والإع ل ْذِإ ؛"[«عامجإب الو دَجَحب سيلا

 [ةّيلقعلاو ةّيوينّدلاو ةّينيّدلا رومآلا يف ٌعامجإلا]
 نأ 5 ه2

 بورحلاو شويججلا ريبدتك يوينذ مآ يف هوكي دف اجلا د هنِم ْمِلَعو

 ٌيِلَمَع يف ُنوكَي دقو ققاكّرلاو ٍةالَّصلاك ٌيئيد د يف نوكَي دقو . ةّيعّرلا . وما

 ام فالخب «“*عِناّصلا ةدحوَو مّلاَعلا ثوّدحُك هيلع عامجإلا ةكض كقوتي الل

 نبارصتخم 4١٠« ص :عمللا :7557/7ج :ريرحتلا ريسيت ١0 /”ج :ريبحتلاو ريرقتلا 4٠"

 عفر 774 77“ :عماللا ءايضلا "70 /١ج :رصتخملا نايب «١/١417ج :بجاحلا

 :طيحملا رحبلا 78ص :عماوجلا عمج 78١ /؟ج :جاهبإلا ؛705/1؟ج :بجاحلا

 48/7١ج :علاطلا ردبلا «505ص :عماهلا ثيغلا «19/7ج :عماسملا فينشت ,9/7"0ج

 ريبحتلا «144 ص :ةدوسملا ,«04و8647و 04١ /7ج :عطاسلا بكوكلا حرش ء١16

 -١78ص :لخدملا :7504/7ج :رينملا بكوكلا حرش «4/4١17ج :ريرحتلا حرش

1 

 /؟ج :طيحملا رحبلا .١4ص :عمللا :رظني .كك ٌيفريّصلا مامإلا نع ٌلوقنم ُلوقلا اذه )١(
 6١. 5ص :عماهلا ثيغلا ١8 /7؟ج :عماسملا فينشت 5

 َّنأل ,.158/7ج :علاطلا ردبلا نِم هثكرادتو «لصألا يف ٍدوجوم ريغ نيتفوقعم نيب ام ()
 .لوقلا اذهل وه امْنِإ روكذملا ليلعتلا

 فلتخا» :458- ١/4417ج :ناهربلا يف لاق ثيح ءنيمرحلا مامإ هب لاق لوقلا اذه (؟)

 :لاق ٌّمث .. «ًاعامجإ نوكي ال َكلذ َّنأ .. . يعفاَّشلا بهذَم ٌرهاظف كلذ يف نوُيلوصألا
 ٍتكاس ىلإ بَّسنُي ال :ةلأسملا يف ةقيشّرلا هظافلأ نِم َّنِإف ٌيعفاَّشلا ٌبهذم ًاذإ ٌراتخملاف
 يزارلا رخّملا مامإلاو 219١ ص يل ا مالسإلا ةَبُح ًاضيأ هراتخاو .(ٌلوق
 الو عامجإب سيل هل نأ ٌقحلا وهو «هلفَذ َيعفاّشلا ٌُبهذمف» :لاقوا ١9 /4ج :لوصحملا يف

 عماهلا ثيغلا «18/7ج : عتانبملا فينشت «018/7ج :طيحملا رحبلا :رظني ..(ٍةَجُح

 إلا لمح .7/١04ج :عطاسلا بكوكلا حرش «1548/7١ج :علاطلا ردبلا «0507”ص
 ُيعفاَشلا لاق» ١8"7: ص :لوخنملا يف لاقف « ّيعفاَّشلا مامإلل َديدجلا بّهذملا أك ٌيلازغلا

 .«ُلوَق ٍتكاس ىلإ بَسَنُي ال ذإ ًاعامجإ نوكي ال ٍديدجلا يف هذ

 نبارصتخم .797 -741/5ج :لوصحملا :رظني .ءاملعلا ٌرثكأ هيلع يذلا حيحّصلا وه اذه

 _ عفر 14”١/2ج :رصتخملا نايب 97 /* :رارسألا فشك .50,/١ج :بجاحلا



 ٍلوُصَأل ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصولا ٌجاَهنِم 0

 الإو عامجإلاب هيف جنح ب الف «ةّربْنلاو يرابلا ٍتوِبْتَك هيلع عامجإلا ٌةََحِص فّقوتَي
 رك

 [موصعملا عامجإلا يف طّرتشي

 يف ةضفاّرلل ًافالخ .؟ "وضعف مادإ 0 الو» :ٌءاملعلا لاق

 مهدنع ةّجحلاف اهْنيَع ْمَلعُت مل ْنِإو هنغ نامل ولكي لَو «ءطّرتشي هي هَنِإ) :مهلوق

 ايلا ْعَبَت ةريغو ءطَقَف هلوق يف

 َّنأل ؛ىنعَم ٍداهِتجالا ٍديَِل ْنُكَي مل اّلِإو ءِدَنَبسُم نِم عامجإلل دب الو» :اولاق
 ُامجإلا َلّصحَي ْنَأ ٌروجَي» : مُهُضعَب َلاقو .“*”(أَطَح ٍدَئَتِسُم الب ِنيَّدلا يف َلوّقلا 2 ره عاو 2 ىو < ع 2 9 1

 :عماهلا ثيغلا 320/1 :فيتشتلا ./8 ص :عماوجلا عمج ءالالال /١ج :بجاحلا ًّت

 بكوكلا حرش 1780-21587 /4ج :ريبحتلا «194 /7 ج :علاطلا ردبلا .005- 65:05ص

 .778/7ج :رينملا بكوكلا حرش «8١٠ص :لوصولا ةياغ «045 /7ج :عطاسلا

 ةحِصو لجو َّزَع ّبّرلا دوجُو ىلع ةفقوتملا صوصُنلا ىلع عامجإلا ةَححِص فقوتل كلذو 01(
 :لوصحملا :رظني .رودلا مل هيلع افقوت ولو ءاذكهو عامجإلا ىلع نافقوتم امهو قّوبنلا

 .1785/54ج :ريبحتلا الا /7"ج :رارسألا فشك ء751/4-7575ج

 :ماكحإلا 2155 ١55 /5ج :لوصحملا :رظني .ةعامجلاو ةنسلا لهأ ءاملع قافتاب اذه (؟)

 /١ج :عماسملا فينشت ءال8 ص :عماوجلا عمج 754 /1ج :جاهبإلا «787/1-١387ج

 8 8 ج :عماللا ءايضلا 3كق5/؟ حج : علاطلا ردبلا 26١٠ 5"ص : عماهلا ثيغلا 00

 , . يف ةماعلا لوصألا ءال /؟ج :يمظاكلا يدهم دمحمل ةيلوصألا لئاسملا يف نيوانعلا :رظني (*)

 0 .ةقباسلا عجارملاو 23559ص :ميكحلا يقت دمحمل نراقملا هقفلا

 : 1588/8ج :رارسألا فشك :رظني . .مهريَغو ٍةعبرألا بهاذملا نِم ءاملُعلا ٍريهامَج ُلوق اذه (5)
 بجاحلا نبارصتخم لوق 5614/7” ج : ريرحتلا ريسيت 2١45 7/7ج :ريبحتلاو ريرقتلا

 ؟ج :لوصحملا ٠ ٠ /؟ ج :عماللا ءايضلا ,”١/77ج :رصتخملا نايب «49/1ج

 .ج :جاهبإلا 233 0 :بجاحلا عفر 4 ا :ماكحإلا 6

 419/7ج :طيحملارحبلا 23١ /1؟ج :عماسملا فينشت ال8 ص :عماوجلا عمج 8
 ١ 011ج :عطاسلا بكوكلا حرش ٠١585« /؟ج :علاطلا ردبلا .555ص :عماهلا ثيغلا
 ع اارهملا بكوكلا حرش 1581/4 ج: :ريرحتلا ريق رييختلا ه1 منع: لوصولا ةياغ
684 



 0  عامجإلا هّيْجَح

 روُص َعوقُو ٍلوَقلا اذه ٌلئاَق ىعّداو «باوَص ىلع قافّتالا مُهِلُي ْنَأِب ءِدَئَتسُمِريغ نم
0 

 [عامجإلا ةَيجُح

 تاتا َدنِع ةلالّدلا عطف هَّنَأو ؛عرّشلا يف ٌةَبُح ًعامجإلا نأ ححّصلا : لا
 يذلا مكُحلاب نيعِمجُملا نِم ّلُك ٌحّرِصُي ْنأك ءعامجإلا ىلع مهُفاَنا ُرَبَتعُي نَم
 ِنِإَف ةَلِمُج مهأطخ ةداعلا ةلاحإل كلذو ءَّدَحَأ مهنم َّذُشَي ْنَأ ريغ ني هيلع اوعمجأ
 . ””اينَط نوكيف يتوكّسلا عامجإلاك وهف َنورِبَتعُملا فلتخا

 ٌّنَظ نَع َنيعِمِجُملا ّنأل ؛ ؛ًاقَلطُم ينط َعامجإلا َّنِإ) :يدمآلاو ُيِزاَّرلا لاقو

 نا يع در هيك نع عامعالاو كرت لسا

 ,784/7ج :جاهبإلا 777 /١ج :يدمآلل ماكحإلا :رظني .نيمّلكتملا ضعبل ٌلوق اذه )١(
 /4ج :ريرحتلا حرش ريبحتلا «449/7ج :طيحملا رحبلا :5388 /7ج :رارسألا فشك

 بيذعلا حرش 0 :عطاسلا بكوكلا حرش ؛158 /؟ج :علاطلاردبلا ,؟

 نم ةذاش ةفئاط مهنأب لوقلا اذه ّباحصأ يدمآلا ٌمامإلا فصو دقو 2149 /7ج :رينملا

 زاوجب اولاق مهّنإف «ةّداش ٍةفئاطِ ًافالخ» :777 /١ج :ماكحإلا يف لاقف «مهيّمسُي نأ ريغ

 ريغ نِم ٍباوّصلا ٍرايتخال ىلاعت هللا مهقّنوُي نأب ٍفيِقوّت ال ٍقيِفوَت نَع عامجإلا ٍداقعنا
 هل و

 . .(كدنتسم

 :رظني .ضفاورلاو جراوخلا نِم َّذَش نَمِل ًافالخ نيملسملا نِم ىّمظٌُعلا ةيبلاغلا لوق اذه ()
 ريسيت 2١١١ /7ج :ريبحتلاو ريرقتلا .8/7١33ج :حيولتلا ١/795ج :يسخرسلا لوصأ

 ١/2198ج :رصتخملا نايب 43 - 477 /١ج :بجاحلا نبارصتخم 771 /7ج :ريرحتلا

 :ىفصتسملا «١/457ج :ةلدألا عطاوق 27594ص :ةرصبتلا «7/١78ج :عماللا ءايضلا

 /١ج :يدمآلل ماكحإلا 62/1 ج :لوصحملا 2١١3١ ص :رظانلا ةضور :«7١/ص

 رحبلا ال8 ص :عماوجلا عمج لاكمال /؟ج :جاهبولا 14 /7ج :بجاحلا عفر ؟ هال

 :علاطلاردبلا 26٠١٠ ص : عماهلا ثيغلا 27١ /7ج :فينشتلا 2599 547 /7ج : طيحملا

 /4ج :ريبحتلا 88١٠.2ص :لوصولا ةياغ «041/7ج :عطاسلا بكوكلا حرش «157/1ج

 .١"4ص :لوحفلا داشرإ «7860ص :لخدملا ؛15١7 /7ج :رينملا بكوكلا حرش ؛06

 .(أ 7987 ق) ةياهن (#)
 «505ص :عماهلا ثيغلا 077 /7ج :عماسملا فينشت 78 ص :عماوجلا عمج :رظني (1) ؛

 _ /؟ج :عطاسلا بكوكلا حرش +781 /7 ج :عماللا ءايضلا ,1577/7١ج :علاطلا ردبلا



 ٍلوصألا ملِع ِدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصؤْلا ٌجاَهْنِم ع 0

 [عامجإلا ٍقْرَخ ٌةمْرُح]

 هِلوق يف هيلع دُعوّتلل ؛ِةَمَلاْحّملاب عامجإلا ٌقْرَخ ٌمرحّيو» :ُءامَّلُعلا لاق
 ُمْنَم عامجإلا قرت ةّمرُح نم َمِلْعَو .172""2نيمْؤمْلا ليس ّرْيَع نيو : ىلاعت
 ٌتادحإو «””نيلوق ىلع ٍرصَع له أ اهيف فّلَتخا ٍةلأسم يف ِثلاث ٍلوق ثادحإ

 .5/7١7ج :رينملا بكوكلا حرش .«8١٠ص :لوصولا ةياغ 204 3

 ف ئَدُهْلا ُهَل َنيَبَت ام ِدَحَب ْنِم َلوُسَرلَا ِقِداَنِي نمو :اهلامكو )١١6( ةيآلا ءءاسنلا ةروس )١(
 هل مهرس 2 0 دف

 : عملا 0١" ص :ةرصبتلا :رظني .هّنُّسلا لهأ بهاذم ةّقاك نم ءاملعلا ةّيبلاغ هيلع ام اذه (؟)
 /١ج :ناهربلا ,١/197ج :يسخرسلا لوصأ 450 4554 /١ج :ةلدألا عطاوق ,87ص

 ١١ص :يبرعلا نبال لوصحملا .١17ص :رظانلا ةضور ء178ص : ىفصتسملا 8

 3717/4 /5ج :رارسألا فشك ١/2708ج :يدمآلل ماكحإلا «47 - 55/4ج :لوصحملا

 فينشت 278 ص :عماوجلا عمج .704 /7ج :جاهبإلا ,«197 /75ج :بجاحلا عفر "0

 ج :عماللا ءايضلا ء1وا/ /7ج :علاطلاردبلا «007ص :عماهلا ثيغلا 7 /1ج : عماسملا

 :ريبحتلاو ريرقتلا .8١٠ص :لوصولا ةياغ 4058 /7ج :عطاسلا بكوكلا حرش 815

 1١91 - ١637. /5ج :ريبحتلا 779 /7ج :ريرحتلا ريسيت ء117/"ج

 ءاقلطم ثلاث ٍلوق ثادحإ نِم ٌمنملا : اهلَّوأ :لاوقأ ىلع ةلأسملا هذه يف ءاملعلا فلتخا (*)

 .ءاملعلا رثكأو «ةلبانحلاو ةيعفاشلاو ةّيكلاملاو ةيفنحلا روهمج لوق وهو

 /؟ج :رارسألا فشك :رظني .رهاظلا لهأ ضعب لوق وهو ءًاقلطم ثادحإلا زاوج :اهيناث

 :يبرعلا نبال لوصحملا .؟٠505 /"ج :ريرحتلا ريسيت «7/7١5١ج :ريبحتلاو ريرقتلا 7

 ص :ةرصبتلا «.97 ص :عمللا «5790 ص :هقفتملاو هيقفلا «44/7ج :دمتعملا 77١21”ص

 «19ؤ[ص :ىفصتسملا .40/”ج :صيخلتلا «١/547ج :ةلدألا عطاوق ءا”ها/

 ١ عمج :717/5ج :بجاحلا عفر 7٠ -١/3794ج :ماكحإلا .191/5 ج :لوصحملا

 |, ثيغلا 231 /؟ج :عماسملا فينشت 085 /”ج :طيحملا رحبلا ءا/8 ص :عماوجلا

 ' بكوكلا حرش 27387 /7؟ ج :عماللا ءايضلا ,1//1617؟ج : علاطلاردبلا «.5508ص :عماهلا

 + /4ج :ريبحتلا 2154ص :رظانلا ةضور «9١٠ص :لوصولا ةياغ «548/7ج :عطاسلا

 ٍ .587 ص :لخدملا ؛7575/7ج :رينملا بكوكلا حرش ؛«8

 وأو ءامارحو ًاعونمم نوكيف هيلع اقفتا ام عفري نأ نيب  هالعأ ركذ امك  ليصفتلا : اهثلاث

 ؟امإلاو 501/4 :لوصحملا يف يزارلا مامإلا هيلإ بهذ ام وهو ءًازئاج نوكيف عفري
 2و9 2485/١ :هرصتخم يف بجاحلا نبا مامإلاو 271/١ :ماكحإلا يف يدمآلا

 الوأ



 5 0 ٠ عامجإلا ٍقَرَخ ٌةَمَرُح

 ْنِإف «ًعامجإلا كلذ َقَرََح نإ رصَع ّلهأ امهنيب لّصفُي مل نيتلأسم نيب ليصفت 15
 . "راج َعامجإلا ليصفتلا ُتودُح وأ «ًالثم ٌثلاثلا ٌلوقلا قرخَي

 2 00دجلا ظِقسُي ألا َّنِإ) ") مزح نبا ىكح ام :قراَكلا ثلاّكلا ٍلوَقلا ٌلاثم
 ايفو ليل اظل كف نيلوفق ىلع ةف ةنافقلا تلدعا وقو

 :تاقيقحتلا يف يّكملا ناواق نبا مامإلاو 78ص :عماوجلا عمج يف يكبسلا ٌمامإلا
 انه ٌينارعّشلا مامإلا هراتخاو « 57١ ص

 جاتلاو ّيدمآلاو يزارلا ٌمامإلا ٌراتخا ام ىلع ليصفّتلاو ثلاّكلا ٍلوقلا ٌثادحإ زاب يأ )١(

 رحبلا 2717/7 /1ج :جاهبإلا ء180 - ١87 /4ج :لوصحملا :رظني .ركذ امك هطرشب يكبسلا

 : عماهلا ثيغلا 11/1ج :عماسملا فينشت 2/8 ص :عماوجلا عمج ؛ 0/1 /؟ج : طيحملا

 بكوكلا حرش 3م /'ج :عماللا ءايضلا دال /5ج :علاطلاردبلا :6٠-2605 8ص

 .١٠١ة؟ص :لوصولا ةياغ ؛«048/7ج : عطاسلا

 ةيقفلا «ٌئبطرقلا ٌيسلدنألا مث ءلصألا ٌئيسرافلا ءمزح نب ديعس نب دمحأ نب ُئلع :وه (؟)

 نب ىيحي :مهنم ءاملعلا نم ةفئاط نم عمّس ء(هال85) ةنس ةبطرقب دِلُو «ٌيرهاّظلا ظفاحلا

 لوقلا ىلإ هداهتجا هاَذَأ مث « يعفاشلل ًالوأ هّقفت «مهريغو يبرعلا نب ركب يأ. يضاقلا دلاوو

 ًاطرفم ًءاكذ قزُر «ةّيهافرو مشنت يف أشن ءصّنلا رهاظب ذخألاو هّيفَحو يلج هلك سايقلا يفنب

 .ًاماع نيعبسو نيتنث شاع ءاهريغو ماكحإلاو ىَّلحُملا اهنم ًةريثك ًةسيفن ًابتكو ٌةلاَكَس ًانهذو

 7١7. 185 /14ج :ءالبنلا مالعأ ريس "755 778 /9"ج :نايعألا تايفو :رظني

 /4ج :ىّلحملا يف لاقف ٠ ءاهّمسي ملو ةفئاط نع هلل همحر مزح نبا ٌمامإلا هاكح لوقلا اذه ()
 ينيولاقإب .هبهذم اذه سيلو .«ٌتاَريِم ةَرْخإْلا عم ٌدَجْلِل سيل ٌةَقِئاَظ ْتَلاَكَو» : نذر

 وأ اوُناَك َءاَفِشَأ ُتاَنِإْلا يو وعزل ٌةَوْخِإْلا ُثِرَ الود :لاقف «هضيقن 110 نلجخعلا

 لوخي ملو وج دب مالو روما ديلا يبا عم لَو بآلا يبآ جلا عممأل وأ يل

 .هللا هظفح معلاّطلا ردّبلا قّقحم مالك نم مّهَفُي امك ؛مزح نبال

 دبعو نامثع :ماركلا ةباحّصلا نِم ًاضيأ هب َلاقو ءهِبَض قيّدَّصلا ركب يبأ اندّيَس لوق وهو (؛)
 اير ءاَكْرَدلا يبآو بعك نب نبأ ةشئاعو سابع نب هللا

 .ةّيرهاظلاو ٌةّيفنحلا :ءاهقفلا نم هب ّدخأ و .نيعمجأ يو ةريره يبأو ريئرلا نب هللا دبعو

 :ىّلحملا ,71/17ج :قئاقحلا نييبت ء٠18  74/59١ج :يسخرسلل طوسبملا :رظني

 147 /ةج



 لوألا ,ملِع ”يضاعم ىلإ لوضولا جاهنع قيل الا اَمَم ىلإ ل 2 6 و ريتا. مع 1

 .ٌبيصَت هل نأ نم نالوقلا هيلع َّقْفْتا امل ٌقِراخ خألاب هطاقسإف . ”(هكراشُيا»

 يلَعو :«ًادْمَع ال ًاوهَّس ِةيِمسَّنلا كورتم ّلحب» :ليِق ام :قِراَحلا ريغ ثلاّثلا ُلاثمو

 ُمُرَحَيا :ليقو «ُيعِفاَّشلا هيلعو ملط رحب ايمو ""ةنيدخ وتأ

 وهو هلاقام ضعَب يف قّرَمُي مل قفاوم ديعلاو ويشلا نتي .قرانلاف "7فللوم

 ةوهسلا

 وأ ةّلاَحلا نوُد ٍةَّمَعلا ثيروتب» :َليِق ول ام :قِراَخلا ليصفّتلا لاثمو

 هيدع يف وأ هيف ةّلِعلا نأ ىلع مهقافّتا عم امِهِئيروَت يف اوفّلتخا دّقو .«سكقعلا

 . قافّتالل ٌقراخ ىرخألا َنود امُّهادحإ ٌثيروتف «ماحرألا يوذ نم امهنوك

 ود ''”ئِبَّصلا لام يف ةاكّرلا ٌبجت» :ليق ام :ٍقِراَخلا ريغ ليصفّتلا لاثمو

١ 

 وعل

 نب ديزو دوعسم نب هللا دبع :ماركلا ةباحّصلا نِم ًاضيأ هب َلاقو هيو يلع اندّيَس لوق وهو (0١)

 نبال يفاكلا :رظني .ةلبانحلاو ٌةّيعفاَّشلاو ٌةّيكلاملا ذخأ هبو .نيعمجأ نيو مهريغو تباث

 /8ج :ريبكلا يواحلا .«550ص :ينادلا رمثلا «17/١5ج :ةريخذلا ١/4555ج :ربلادبع

 .7085 //ج :يوادرملل فاصنإلا «148 /5ج :ينغملا ثا /١ج ةكاليملا لف

 ؛187ص /0ج :قئاقحلا نييبت :رظني .ةلبانحلا دنع روهشملا وهو ةيكلاملا أضيأ هب لاقو (؟)

 :0/0١15ج :راكذتسالا ١/211/4ج :ربلادبع نبال يفاكلا «8/١19ج قئارلا رحبلا

 :رظ ءاهلحل اطرش ةنبلو ل َّنأل ؛ةّيعفاَشلا لوق وهو ()

 ”"5١. 11 // 1 :رظني م نر حو 2

 ءلللث ص :عماوجلا عمج لالا /15ج : :جاهبإلا 324868 - 187” /5ج : :لوصحملا :رظني 2(

 (005- 08١5ص :عماهلا ثيغلا 2.75 /7ج :عماسملا فينشت ؛9817" /"ج : طيحملا رحبلا

 ٠5717 7/7ج :رينملا بكوكلا حرش .9١٠ص :لوصولا ةياغ «548/7ج :عطاسلا بكوكلا

 حابملا ّيلحلا َنود)  ةّيعفاَّشلاو ةّيكلاملا بهذُم وه ٌّىبّصلا لام يف ةاكّرلا ٌبوجو (7)

 ٠ :ينادلا رمثلا :رظني .هنع ًءاكزلا جرخي هيلو «ةلبانحلاو (اهيف ًءاكَر ال هَّنأل مهّدنِع

 ٠ ع ينغملا 2171 /5جو 797 /0ج :عومجملا 2167 /”ج :ريبكلا يواحلا "5ص

 .5/5ج :يوادرملل فاصنإلا 5

 1 ج :ريبحتل ج :عم ج :عل حرش «64 ا 787 /؟ ج :عماللا ءايضلا 5 اطلاردبلا



 0 ةّلعلا وأ ليوأّتلا وأ ليلّدلا راهظإ ا

 بجَت الا :ليقو 0 ٌبجت» :ليقو «ُنعِفاَّشلا هيلعو ؛«حابملا ٌيِلَحلا

 بَجوأ نَمِل ٌقِفاوم هّنِإف َهَلاق ام ضعب يف لّصفُي مل نمل ٌقفاوم لصْفمْلاَف .(«امهيف

 . "”حابُملا َيِلَحلا يف ًاقّلطُم بِجوُي مل نَمِل ٌقِفاومو «حابملا ٌيِلَُخلاريغ يف ًاقلطم

 [ةّلِعلا وأ ليوأّتلا وأ ليلّدلا راهظإ ُراوَج]

 ليوأت وأ ءمُكُحلا ليلد ٌراهظإ زوجُي هنأ عامجإلا قرح ةّمرُح نم ًاضيأ َمِلُعو

 ؛ةلعلاو ليوأتلاو ٍليلَدلا ني هوركذ ام ريغ ٍمُكُحِل لِ ِء وأ «هَريغ ٌقِفاويل ؟ليلّدلا

 :اولاق نأك هَقَرَخ ْنِإَف ؛هوركذ ام كلذ ْقِرخَي مل ْنِإ تاروُكذَملا ِهّدعَت زاوجل

 ريغ نم هّنأل ؛ٌرِكُذ ام ٌراهظِإ ْرُُجَي مل هانركذ ام َريغ َةَّلِع الو َليوأت الو َليلَد ال
 الا نييفؤملا لش

 [ةّمألا دادترا ٌعانتما]

 هنأ :هوقرخَي ال نأ ةّمئألا نأش نم يذلا عامجإلا قرح ةّمرُح نم َمِلُعو

 ىلع 1 ا ع رحل هقْرَخِل ل ؛حبحّصلا ىلع ًاعْنَس رصع يف ةّمألا هادا عم

 عامجإلا قديفي امك ءلوقلاو لغفلاب قدي نرحلاو .ناميإلا رارمتسا بوجو

 ٌعَمِجَي ال هللا َّنإ) :هريغو ”ٌيذِورّتلا ٌتيدح : اعْمَس دادتْرالا عانتما ليلدو .امهب

 )١( :قئاقحلا نييبت 254 /7ج :عئانصلا عئادب :رظني .ةّيفنحلا ٌبهذم وهو ج١/ 7807.

 :لوصولا ةياغ 2559 /7ج :عطاسلا بكوكلا حرش ء1١-58/7١1594ج :علاطلاردبلا :رظني (0)

 .9١٠١ص

 /"ج :ريبحتلاو ريرقتلا :رظني .ةلبانحلاو ةّيعفاَّشلاو ةّيكلاملاو ةّيفنحلا روهمج لوق وهو ()
 :رصتخملا نايب «489/7ج :بجاحلا نبارصتخم 705 707 /7ج :ريرحتلا ريسيت «0

 رحبلا 88”2ص :ةرصبتلا 40١ /7ج دمتعملا ؛«7585/7 ج :عماللا ءايضلا ,”4/1ج

 :علاطلاردبلا ,.5509ص :عماهلا ثيغلا «755 /7ج :عماسملا فينشت «8/5/,201ج : طيحملا

 حرش ريبحتلا 686٠, /١ج :عطاسلا بكوكلا حرش «5”47ص :تاقيقحتلا .154/1ج

 .784ص :لخدملا © 5 وياما بكوكلا حرش ١١748 /54ج :ريرحتلا

 رمع نب هللا دبع نع (71510) مقر ِءّوَعاَمَجْلا ٍموُرَل يف ءاج ام باب «نتفلا تانك ةنفنا يف: (5)
 ؛؟فيعض دنسب  هنئنس يف هجام نبا هجرخأو 00 اذه نم ٌبيِرَع ٌثيِدَح١ :لاقو ايو

 - باب «نتفلا باتك - 119/4١ج :ةجاجزلا حابصم يف امك «ىمعألا فلخ يبأ فعضل



 كَ ب ربما ربا. 8 8
 ٍلوُصالا ملِع ٍدِصاَمَم ىلإ ٍلوصْولا ٌجاَهْنِم قل هانز اقم ىلإ ١

 سيّلو «"*ًهلْفَع ُروجَي امك ًاعْرَش مُهُّدادترا ُروجَي» :َليِقو .''”«ةّلالَض ىلع يتّمأ

 ."”(دادترالا ّتقَو ةّمألا ٍقْدِص ءافتنال ؛َكلذ نِم ٌعنمَي ام ثيدحلا يف
 2 0 0. 0 هعا م 2 ع 7 ع

 هب نولِضَي ام مهنم َدَجوَي نأ ىلع مهَعّمِجَي ال نأ ثيدحلا ىنعُم نأب :بيجأَو

 . 9دادتزالاب َقداّصلا و ص

 [هب ْفّلَكُي مل ٍءيَش ٍلهَج ىلع ٍرْصَع يف ةممألا قانا
 هب ْفّلَكُي مل ِءيَش لهج ىلع ٍرْضَع يف ةّمألا فانتا زوصو# ءاملخلا لات

 .«©«هيف أطخلا مَدَعِل ؛ًالثم ةفيذُحو راّمَع نيب ليضُفتلاك
 نجي ناكف ءاهل ًاليبس لهجلا َناك الإو ركُذ ام ىلع مِهُقاَّنا عنتمي» :ليقو

 ام صخّشلا َليبس َّنأل اهل ٌليبس هنأ عْئمب :َبيِجَأَو . "”(ُلِطاَب وهو «هيف اهُعابّتا

 باَنِك لوأ «هننس يف دواد وبأ هوحنب جرخأو « هن سنأ نع 26 ) مقر ءمَطغألا ِداَوَّسلا -

 ه5 َّيِرَعْسَأْلا يِنعَي ِكِلاَم يبأ نع (4155) مقر ءاَهِلِئاَلَدَو ِنِفْلا ٍرْكِذ باي ٍمِحاَكَمْلاَو ٍنئِفْلا

 اوُكلْهَتم مكين ْمُكِيَلَع َوعْذَي ال نأ ٍلاَلِج ِثاَلَن نم ْمُكَراَجَأ لل نإ :هللا لوسر لاق :لاق

 .هَقّلاَلَض ىلع اوُعِمَتْجَت ال ْنَأَو ّقَحْلا لْمأ ىلع لِطاَبْلا ُلْمَأ َرَهْظَي اَل ْنأَو اعيمج

 /"ج :ريبحتلاو ريرقتلا :رظني .مهريغو ةلبانحلاو ةّيعفاّشلاو ةّيكلاملاو ةّيفنحلا لوق وهو (1)
 ج :عماللا ءايضلا ك1 /1ج :رصتخملا نايب 6م0/1٠ج :بجاحلا نبارصتخم 65

 /١ج :بجاحلا عفر 57"١/27ج :يدمآلل ماكحإلا .19/5ج :لوصحملا «« 85 /؟

 عماهلا ثيغلا «15/1ج :عماسملا فينشت 279ص :عماوجلا عمج ء7648 /61 
 :لوصولا ةياغ 56٠« /7؟ج :عطاسلا بكوكلا حرش :169/7١ج :علاطلا ردبلا 5:09ص

 .187 /7؟ج :رينملا بكوكلا حرش ١579 -7748/4١ج :ريرحتلا حرش ريبحتلا 25١9 ص

 .(ب /؟7ق) ةياهن (*)
 .ةقباسلا عجارملا :رظني .نيبلوصألا ضعبل ٌلوق وه ()

 ٠ .ةقباسلا عجارملا :رظني ()

 : ردبلا .١٠١0ص :عماهلا ثيغلا «16 /7ج :فينشتلا «978 ص :عماوجلا عمج :رظني (5)

 |( /ج :عطاسلا بكوكلا حرش 780 -784 /7ج :عماللا ءايضلا 2156 /7؟ج :علاطلا
 ل بكوكلا حرش 21517٠ /5ج :ريبحتلا «9١٠ص :لوصولا ةياغ « ١

4 

 .ةقباسلا عجارملا :رظني (5)



 >2 ١ 0 | ًاقباس ًاعامجإ ٌٌداَصُي ال ٌعامجإلا

 نق ةّمألا قافتا نأ كلذ نعى ءيَّنلاب ٍمّلعلا ٌمَدَعو «ٍلعِف وأ ٍلوق نم ٌراتخَي
 اا ٌعنَئممف ف هب ْتْفَلُك ام ٍلهَج ىلع ٍرْضَع

 [ًاقباس ًاعامجإ ُداَضُي ال ٌعامجإلا]

 :هوقِرخَي 5 هلعب ةّمِئالل سيّل يذلا عمجإلا قرح ةّمرح نم ملعو

 يزل ل ا ًافالخ الا اعامحإ انا اهل نأ ا

 :فللذ

 [ئَنظ وأ ئعطق ليلد هُضِراعُي ال ٌغعامجإلا]
 ذإ ٌنّنلَط الو ٌيعطق ال ٌليلد َعامجإلا ّضِراعُي ْنأ ٌروجَي الو» :ٌكاملُعلا لاق

 نونظَملا ءاغلإل ؛ٍنونظَمو عطاق نيب الو .كلذ ةلاحتسال ؛ عاق مرات

 . ””«عطاقلا ِةلَباَقُم يف

 .ةقباسلا عجارملا : ًاضيأ رظني و «4477/7ج :طيحملا رحبلا :رظني )١(

 ؛هٌداَضُي عامجإ هّدعَب َدقعنَي نأ ٌروجَي ال مكُح ىلع ةلأسَم يف ٌعامجإلا َدقَعنا اذإ ينعي (؟)
 عماوجلا عمج :رظني .ءاملعلا ٌروهمج بهذ ام اذهو ءَنييِعِطَق نيّليلد َضْراعَت هِماَّرلتسال

 /ج :علاطلا ردبلا 51١١-26١١ ص :عماهلا ثيغلا 25/1ج : عماسملا فينشت 27/4 ص

 ةياغ 2007 06١ /7؟ج :عطاسلا بكوكلا حرش .؟587/1ج :عماللا ءايضلا ١

 .708/7ج :رينملا بكوكلا حرش .15177/5 ج :ريبحتلا .9١٠ص :لوصولا

 .ةقباسلا عجارملا :رظني (9)

 دحأ «ماوعلا نب ريبزلا نب رذنملا نب مصاع نب هللا دبع نب ناميلس نب دمحأ نب ريبزلا :وه (4)

 اظفاح ءهرصع يف ةرصبلا لهأ مامإ ناك يرصبلا «يريبزلاب فورعملا «ةيعفاشلا ةمئأ

 اّرَقلا نانس نب دمحمو ٍبّدؤملا ناميلس نب دواد نع ثدح «بدألا نم ظَح عم بهذملل
 حيحص ةقث ناك «مهوحنو راسمسلا نوراه نب يلعو نارشب نب رمعو ُلشاَقَتلا هنع ىورو

 ةراشتسالا باتكو ةيادهلا باتكو هقفلا يف يفاكلا :اهنم ةريثك تافّئصم «ةياوّرلا

 .(ها11) لبق هلكت يفوت «ةبيرغ ٌةوجو بهذملا يف هلو ءمّلعتملا ةضاير باتكو ةراختسالاو
 تاقبط 21947 746 /”ج :ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط ء711/7ج :نايعألا تايفو :رظني

 .45 97 /١ج :ةيعفاشلا

 ١١20ص :عماهلا ثيغلا «755/7ج :عماسملا فينشت 9ص :عماوجلا عمج :رظني )0(

 2507 /؟ج :عطاسلا بكوكلا حرش «2787/7ج :عماللا ءايضلا «177/7ج :علاطلا ردبلا

 .9١٠ص :لوصولا ةياغ



 2 2 راما ربا. م م
 جي © ٍلوُصألا ملِع ٍدِصاَمَم ىلإ ٍلوصْؤلا ٌجاَهْنِم يل

 [هيلع عّمجُملا ٍدِجاَج مكح]

 اعلق فاك ةرورضلاب نيدلا َنِم مولعملا هيلع عّمجُملا دجاج: ةلاسن

 ِرْمَجْلاو انّرلا ةمّرحخو ٍةالَّصلاو موّصضلا بوجوك كلذو ,تاّيرورّصلاب و هقاحتلال

 ُمْلَيسي اهدْحَجو «كيكشّتلل ٍلوِبُق ريغ نِم ٌماعلاو ٌصاَخلا اهقرعَي ٌرومألا هذه نإ
 ”(8) هيف لي لا يي

 ساّنلا نيب ٍروهْسَملا هيلع عّمجُملا ُذ سا دك ادكوت :ءامهلعلا لاك

 .ةدرت زوهشملا قف: موضتملااوغ قفو ."”عيبلا لِحِك ؛هيلع صوصنملا
 36غ نحب نأ اوك هلا ليقود" فريش 4 ةدحاج كرش ؟ ليقز

 كلذوي ( اضويضتق ناك لو يِفَخلا هيلع عّمِجُملا دجاج فكي الو ؛اولاق
 ىَضَق للك هللا لوسر َّنإف ٠ ءِبْلُصلا ِتنب عّم َسدّسلا ٍنبالا ٍتنب ٍقاقحتساك

 )١( /"ج :رارسألا فشك :رظني .ةلبانحلاو ةَّيعفاَّشلاو ةّيكلاملاو ةّيفنحلا بهذم اذه 786

  ”87/ج :ريبحتلاو ريرقتلا .١/8١1ج :حيولتلا ١9١  2197:تومحرلا حتاوف ج١/

  »4417,104/4ج :قورفلا ."١/55ج :رصتخملا نايب .١/508ج :بجاحلا نبارصتخم

 ء15/1ج :نيبلاطلا ةضور «”١155/1ج :يدمآلل ماكحإلا ء7//73817 ج :عماللا ءايضلا

 :طيحملا رحبلا «877/7ج :روثنملا ؛77/7ج :عماسملا فينشت ء9ل9ص :عماوجلا عمج

 ؛؛58ص :تاقيقحتلا 2177 /؟ج :علاطلاردبلا «.5١5ص :عماهلا ثيغلا «5517/7”ج

 /4ج :ريبحتلا «١١١ص :لوصولا ةياغ «501" /١ج :عطاسلا بكوكلا حرش 118٠

 0١«؛ ص لخدملا 27377 /؟ج :رينملا بكوكلا حرش 787 - 784.

 فينشت 0194 ص :عماوجلا عمج «47/7١ج :نيبلاطلا ةضور :رظني .ءاملعلا رثكأ لوق وهو (؟)

 :علاطلاردبلا ,5 7١ص :عماهلا ثيغلا ,ة7//51ج :طيحملا رحبلا 2737 /7ج :عماسملا

 بكوكلا حرش ؛187 /7”ج :ريبحتلاو ريرقتلا 2787/7 ج :عماللا ءايضلا «17/7ج

 اة ريرحتلا حرش ريبحتلا «١١1ص :لوصولا ةياغ 2567 /5ج :عطاسلا

 .777/7ج :رينملا بكوكلا

 1 . .:ريثملا بكوكلا حرش , /4ج :ريرحتلا حرش ريبحتلا :يف امك .ةلبانحلا هيلع ام اذهو (*)

 ١ .356 /١٠١ج نيبلاطلا ةضور يف يوونلا ٌمامإلا هححّحص ام وهو ؛,177/7ج

 0ص :عماهلا ثيغلا ؛78/1ج :عماسملا فينشت 79ص :عماوجلا عمج :رظني (:4)
 0 (19؟ /؟ج :ريبحتلاو ريرقتلا 2389/7 ج :عماللا ءايضلا «174 /7ج :علاطلاردبلا

 2.1١١١ ص : 5 ةياغ 2004 /7ج : عطاسلا بكوكلا



 ا |] هيلع ِعَمجملا ٍدِحاَج ٌمكح
 د

 َدادغَب ٍدوجوَك نيّدلا ريغ نِم هيلع عّمجُملا ٌدحاَج ٌرفكُي الو» :اولاق ا ةيادل

 . ملعأ هللاو 0

(00 

(0 

 ه0 هه هَ
 تيد هيك نع

 ةنبالل :لاقف ؟ِتْحَأَو نب ِةَئْباَو ةنبا نع هيَ ىَسوُم وبأ َلْيّس :لاق َليِبْحَرُش نب لْيَرُه نع
 ٍلْوَقِب َريخَأَو .هفو ٍدوُعْسَم نب َلِئْسَك ءيِنمِاَتْيَسف ٍدوُعْسَم نب ٍتأَو ُفْضْنلا ِتْحْدْلِلَو ُفْضْنلا
 ةَنباَلِل :يبنلا ىَضَن ام اهيف يِضْأ َنيِدَتهُمْلا نم انأ امو اَذِإ ٌتْلَلَض دقل :لاقف ىَسوُم يبأ
 هانَْبْحَأَك ىَسوُم اَبأ اَنْيََأَك ءِتْحْأْلِلَم َيِقَب امو ِنْيَنلتلا َةَلِمْكَت ُْسْدّسلا نبالا ٍةَئْباِلَو ُفْضْنلا
 .هحيحص يف يراخبلا هج رخأ .ْمُكيِف رْبَحْلا اذه ماع ان ولان ال :لاقف ءِدوُعْسَم نب ِلْوَقِ

 .(88*57) مقر «ةنبا عم نب ِةَنْبا ِثاَريِم باَب ءضكارفلا باتك
 ءالةص :عماوجلا عمج .557/7١ج :نيبلاطلا ةضور :رظني .ءاملعلا رثكأ هيلإ بهذ ام اذه

 ءايضلا .1784/7ج :علاطلاردبلا .517ص :عماهلا ثيغلا «2738/1ج :عماسملا فينشت

 ؛غ005/1؟ج :عطاسلا بكوكلا حرش ١157: /ج :ريبحتلاو ريرقتلا ء189/7 ج : عماللا

 .7/”777ج :رينملا بكوكلا حرش ء54/١158ج :ريبحتلا «١١١ص :لوصولا ةياغ

 .١١1ص :لوصولا ةياغ ١1784 /7ج :علاطلاردبلا :رظني 0(



2 
 و

 هو ٍلوُصَأْلا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصُؤلا ٌجاَهْنِم

 [هتّلدأو هقّفلا لوصأ نم ٌسايقلا]

 ىلع نيع ضرف نورك ءاملُعلا رثكأ دنع ''ةَّيعرَّشلا لدالا نفوق

 ."'سايقلا هيلع ٌبجيُف ءةعقاَو يف هّريغ دجَي مل ْنأب هيلإ جاتحملا دهتجملا
 : لوقي نيّمّرَحْلا ٌمامإ ناكو

 نير قفا ع امك لوما وه ملا قمل لدا: مام ةةضركلا ةلدألاب ةريمتلا“
 وهو :لوسللاو ةّلدألا هذه نم دحاو سايقلاو «ةيلامجإلا هقفلا ةّلدَأ : اهّنأ لونمألا

 مامإل ًافالخ ءءاملعلا رثكأ هيلع يذلا روهشملا لوقلا ىلع كلذ لك .ًاضيأ نيّدلا نِم

 - 145 /1؟ج :دمتعملا :رظني .يتأيس امك ءطقف هقفلا لوصأ نم سيل هنأ يف نيمرحلا

 ؛/؟/؟ج :ةلدألا عطاوق «.558ص :يجابلل تاراشإلا «475ص :ةرصبتلا «*14

 :ةدوسملا «الال /0ج :لوصحملا 0١١2ص :يبرعلا نبال لوصحملا

 : :عماسملا تينشت "6/5 :طيحملا رحبلا ٠١ هص :عماوجلا عمج 71و 77ص

 0 :عماللا ءايضلا .5//701ج :علاطلاردبلا .57"ص :عماهلا ثيغلا 275 - ١5 /7ج

 ” 'علاطلا ردبلا ىلع ايركز خيشلا ةيشاح 0578/7 :عطاسلا بكوكلا حرش :ء7/١4ج

 ( :رينملا بكوكلا حرش 5١ص :لوصولا ةياغ 814٠« /7 :ريبحتلا 445 /8ج

6 

 اهلا ثيغلا جا :عماسملا فيئشت ١٠2ة6ص :عماوجلا عمج :رظني )00

 حرش ري 11/5 :عماللا ءايضلا 1/1 :علاطلا ردبلا 2774 ص

 :ريثملا بكوكلا حرش 04٠/9 :ريرحتلا حرش ريبحتلا «554/7 :عطاسلا بكوكلا
 م . 7/5
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 2 هتّلدأو هقّفلا لوصأ نم شايقلا
 د
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 لة م سل نماقلا)

5 

 لاق :لاقُي نأ زوجي الو هللا ٌعِرَّشو هللا ُنيد هَّنإ) :هيف لاقيف ءٌسيقَملا اّمَأو أ

 0 و هل طبدتسم هّنأل ؟ هللا لور لاق الو هللا

 َّنأل؛  رثكألل ًافالخ هقفلا لوصأ نم ٌسايقلا نوكي ْنأ يفنُي ينيوجلا مامإلا نأ ينعي 01(
 الإ ديفُي ال ٌسسايقلاو هب عوطقملا ىلع الإ قّلطُي ال هيأر ىلع - ليلّدلاو ءهُتَلدأ هقفلا ٌلوصأ

 فُقوتملا تيب تابثإ نم يلوصألا ٍضَرَع فُقَوَتِلِ! لوصألا بتُك يف رّكذُي نكلو ءَّنّلا
 امف :ليق نإف» :!/9 -١/18ج :ناهربلا يف هترابع صن اذه و «هنايب ىلع ُهقفلا اهيلع

 باتكلا صن :اهماسقأو ةيعمّسلا ةّلدألا :يه ِهقفلا ُةّلِأو هتَّلدَأ يه :انلق ؟هقفلا لوصأ
 رابخأ ليصفت :َليق نإف «ىلاعت هللا ٌلوق اهعيمَج ٌدنَئسمو عامجإلا و ةرتاوتملا ةّنّسلا ٌصنو

 عطاقلا ُةنابإ يلوصألا طَح :انلق ؟ ٌعطاوق ثسيلو «لوصألا يف الإ ىَّقلُي ال ةسيقألاو داحآلا
 مل هنأ ظحالنف .«هب ُليلَّدلا طبّترَيو «ُلولدملا نّيتيل ؛اهركذ نِم َّدُب ال نكلو ءاهب لمعلا يف
 .عامجإلاو ةرتاوتملا َةّنّسلاو باتكلا يهو ءاهَّدَع يتلا هقفلا لوصأ نمض نِم َسايقلا ركذي
 .ملعأ ىلاعت هللاو

 ررذلا هباتك يفو ءانه ُئنارعشلا ُمامإلا اهّدَروأ ظفللا اذهب نيمرحلا مامإ نع ةلمججلا هذه (5)

 هباتك يف رخآ ظفلب ًاضيأ هنع اهدّروأ و «4” ص ةروهشملا مولعلا دبز نايب يف ةروثنملا

 .«نيّدلا نِم سيل سايقلا ٌريثك» :لاقف «48ص :نيبلاطلا داشرإ

 هنأ نعت «نيكلا نم نئايعلا نوكر ذأ: شب هلك نيهزحلا ءامإ ذا يرث ةلئجلا هدف ّنأكو
 ءطَق نيمرحلا مامإ هلقي مل ام اذهو ءهنم ةذوخأملا ماكحألاب ىلاعت هللا دّبعتن نأ انل زوجي ال

 نم هنأو «سايقلاب دّبعّتلا ةّحصب نيلئاقلا ةَّنّسلا لهأ ءاملع يقابك كلذ يف هبهذم َّنِإ لب
 :نيفلاخُملاو نيعناملا لاوقأ ركَّذ نأ دعب 547 /7ج :ناهربلا هباتك يف همالك اذهو ءْنيّدلا

 «ضقتنلاب هُعّبتتَتو «- سايقلاب دّبعَّتلا زاوجل نيفاّنلا نم ينعي  قيرف ّلك َكَّلسَم ركذت نحنو»

 عوقو يف ىربكلا ةلأسملا اهَدعَب اَنْدَقَع ْتْرَجَن اذإف «سايقلاب دّبعَتلا زاوج يف ًةلأسم مسرنو
 سايقلاب َدّبعّتلا َّنأ ىلإ دقعلاو َّلَحلا ٌلهأو ٍةعيرَّشلا ٌءاملع بهذ : :لاق مث .. . .سايقلاب دّبعتلا

 دينفتب ْأَدَي مث .(زاوجلا ىف نيفلاخملا بهاذم انركذ دقو . عنَتمُم ريغ زئاج نول لاجم يف

 . ملعأ ىلاعت هللاو 7 - 495 /7؟ج ناهربلا :رظني .اهيلع ٌدّرلاو ةّداشلا ءارآلا َكلِت

 ثيغلا 21175/7ج :عماسملا فينشت 2٠١ 6ص :عماوجلا عمج .ةا١ا/ص : ةرصبتلا :رظني

 بكوكلا حرش ؛7/١471ج :عماللا ءايضلا «”:8/7ج :علاطلا ردبلا .77 54ص : عماهلا
 . 5١ص :لوصولا ةياغ 2578 /7ج :عطاسلا



 ٍلوصألا ملِع ِدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصُولا ٌجاَهْنِم

 [سايقلا ٌفيرعت]

 0# ِقَمْلا ةاواسمل ؛ مولعَم ىلع 7[ وهجَم] لمح :هن أ قل سايقلا ٌةقيق 3
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 [سايقلا ٌناكرأ]

 0 را ةماقلا ناكرأو

 ساق هنمو ٌةيوسَنلا و ءاهب اهترَّدَق يأ ةبّضَحلاب نمرالا تنبع همسو ءريدقتل ا: ةنل ٌنساَيَعلا 5

 ناسل : يف (َسَيَق) ةدام رظني .هيواسُي ال يأ نالفب ُنماقُي ال ٌنالفو ءهاَداَح يأ لعّنلاب َلعّنلا

 مرا :156/7ج : عاقلاردلاو عمارجلا عج يف هرجرملاب ؛لصألا يف اذكه )0

 .حيحّصلا وهو .«همكح يف هب هقاحلإ ! يأ نط اوت (مولعُم ىلع

 (1/74ق) ةياهن (8)

 ءاملع نم نيقّقحملا روهمج هراتخاو «ينالقابلا ركب يبأ يِضاَقلا مامإلا فيرعت اذهو قفرفز

 :صيخلتلا «.45ص :يجابلل تاراشإلا ء/٠ 54/7 ج :ةلدألا عطاوق :رظني .لوصألا

 :رارسألا فشك 7١5 /؟ج :ماكحإلا «.4/5ج :لوصحملا ,77/5ص :رظانلا ةضور

 رحبلا 28١ ص :عماوجلا عمج 3” /؟ج جاهبإلا ١525 ص :لوصولا بيرقت للا /؟ج

 :علاطلا ردبلا 26١ 5ص :عماهلا ثيغلا 21175/5؟ج :عماسملا فينشت 23/1:ج : طيحملا

 /؟ج :ريبحتلاوريرقتلا 231٠١ /ا/ج :ريبحتلا 27917/5ج :عماللا ءايضلا .55/7”1ج

 ةياغ مقال )08ج :عطاسلا بكوكلا حرش ت4 /7ج :ريرحتلا ريسيت ,6١2ةوا6ك

 .١:5ص :لخدملا 377/ ص :لوحفلا داشرإ 21١١٠١ ص :لوصولا

 (188/1ج :رصتخملا نايب «7/١١٠ج :بجاحلا نبا رصتخم :يف ناكرألا هذه رظنت (5)

 , :عماسملا فينشت ىي١ا ص : عماوجلا عمج 2كو5/4ج :بجاحلا عفر 2١96 /7ج قورفلا

 | نبال رصتخملا ءاال5/؟ج :علاطلا ردبلا ,.١085ص :عماهلا ثيغلا ,"78/1-9ج

 ١ احلا ؛«599/7ج :عماللا ءايضلا ؛717/17ج :ريبحتلا «575١ص :ماحللا

 باغ (077/7ج :عطاسلا بكوكلا حرش :560/7١ج :ريبحتلاو ريرقتلا «0578ص

 لخدملا "48ص :لوحفلا داشرإ 2١١ /5ج :رينملا بكوكلا حرش ١١« ١ص :لوصولا

 0 "١١ص

 | انسِق اذإ ًالثم (لصأ) رمخلاك هب ُهّبَسملا مكحلا لحم :وهو (ُلصألا) هيلَع ٌسيقملا (6)



 4 ١ 0 | سايقلا ٌناكرأ

 5 ه ل م دعو عشر )1(  6. نيمار ومعا رب (0)» .
 ةطساوب ىدعتتي هيلع سيقّملل مكحو ؛ اههتيح كرشم ةتعمو سيفمو

 ةداهشك «ُسايقلا هيف زوجي الف ءىّدعتي ال ام جّرخَف ءسيقملا ىلإ َكِرَتْسُملا

 ةداهشب هلك هللا لوسر اهلعج ثيح (*”ةميزخ

(0) 

 .ءاملعلا ريهامج هيلإ بهذ ام ىلع ءراكسإلا يهو امهنيب ةعماجلا ةّلعلل؛ ميرحتلا يف اهيلع
 فشك ,57/١7١٠2ج :بجاحلا نبا رصتخم :7/١١7”ج :يدمآلل ماكحإلا :رظني

 عمج ,161/4١ج :بجاحلا عفر «588/17ج :رصتخملا نايب «547 /”"ج :رارسألا

 20577 57 ١ص :عماهلا ثيغلا ء4 -78/7ج :عماسملا فينشت 8١« ص :عماوجلا

 ١57« ص :ماحللا نبال رصتخملا 2945/75ج :عماللا ءايضلا الث /ج :علاطلا ردبلا

 حرش 25194 -178/17ج :ريبحتلا «156 /”ج :ريبحتلاوريرقتلا «.515 ص تاقيقحتلا

 حرش «١١١ص :لوصولا ةياغ «718 7 :ريرحتلا ريسيت 2071 /١7ج :عطاسلا بكوكلا

 .7”١١ص :لخدملا ١١5 /4ج :رينملا بكوكلا

 :يدمآلل ماكحإلا :رظني .قباّسلا لاثملا يف ٍذيَِتلاك ُهّبشملا ُلحَملا :وه و (ُعِرَفلا) ٌسيقَملا
 نايب 2457 /”ج :رارسألا فشك 21077 /7ج :بجاحلا نبا رصتخم ؛, 13ج

 ثيغلا 48١ ص :عماوجلا عمج ,161/14ج :بجاحلا عفر «588/7ج :رصتخملا

 نبالرصتخملا 279١ /؟ج :عماللا ءايضلا «11/8/7ج :علاطلا ردبلا «0158 ص :عماهلا

 :عطاسلا بكوكلا حرش ١5٠" /7/ج :ريبحتلا 19©0ص :تاقيقحتلا .57١ص :ماحللا

 .7"١١ص :لخدملا ؛7١١ص :لوصولا ةياغ ,777/7ج :ريرحتلا ريسيت 057 /7ج

 : رظني .عرفلاو لصألا نيب (كرتشملا مساقلا) عماجلا فصولا يهو ةّلِعلا وه ىنعملا اذهو (؟)
 ص :عماهلا ثيغلا :4/١١٠ج :طيحملا رحبلا :ًاضيأ رظني و .8١1١ص :لوصولا ةياغ

 5 116 /ج :ريبحتلاو ريرقتلا 253١5١ /7/ج :ريبحتلا 2676 ص :تاقيقحتلا «73١*5ص

 .7”١0١ص :لخدملا 75 /5ج :رينملا

 حرش 27٠١/7 ج :عماللا ءايضلا ؛٠١5 /؟ ج :عماسملا فينشت :لصألا مكح وهو (7)
 ١١١. ص :لوصولا ةياغ 2550 554 /ج" :عطاسلا بكوكلا

 لقعي الو سايقلا ننس نت هب ًالودعم لصألا ٌمكُح َنوكي ال ْنأب ءاملعلا هنع رّبعُي ام اذهو

 :ماكحإلا 3756-75 ص :ىفصتسملا :رظني .لصألا مكح ةحص يف طرش وهو ؛هانعم

 نايب .5١1//1ج :بجاحلا نبا رصتخم :7/١17ج :حيولتلا ؛,77-118/"ج

 ر 23147 -141/15ج :علاطلاردبلا «.176/5ج :بجاحلا عفر .,591/7ج :رصتخملا



 ٍلوُصألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصْولا ٌجاَهنِم د ا
 ظل
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 ل ل ل ريغ ىلإ هيف
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 هَلاَف امك ««قافّتالاب ٍةيودألاك ةّيوينّدلا رومألا يف ٌةَبُح ُسايِقلاو» :اولاق

 . 7غ اولا ُمامإلا

 ,"لا١6 557/17١ج :ريرحتلا حرش ريبحتلا ؛57١”ص :ماحللا نبال رصتخملا

 :لومأملا ةياغ 077/4 - 77/8/7ج :ريرحتلا ريسيت ١8-2١1594 /7ج :ريبحتلاوريرقتلا

 .١٠١8ص :لخدملا .١790ص :لوحفلا داشرإ 7٠١ /5ج :رينملا بكوكلا حرش ء795ص

 َنينِمْؤُمْلا نم) : ىَلاَعَت هللا ٍلْوَق باَب ِهِرَيَسلاَو ٍداَهِجْلا باَتِك .هحيحص يف يراخبلا هجرخأ (1)
 ةيضقألا باتك «هننس يف دواد وبأو «(7707) مقر ؛(هيلع هللا اوُدَهاَع ام اوُقَدَص ُلاَجِر

 يئاسنلاو "107 مقر ءوب َّمُكْحَي ْنَأ هل ُروُجَي ٍدِحاَوْلا ٍدِهاَّشلا َقْدِص ُمِكاَحْلا َمِلَع اذإ باَب
 .(57841) مقر .عيبلا ىلع داهشإلا كرت يف ليهستلا ؛«عويبلا باتك .ىربكلا هننس يف

 ,(7ا٠) مقر «هيبأ نع تباث نب ةميزخ نب ٌةَراَمم ثيدح «ريبكلا يف يناربطلا هجرخأ )0

 يف مكاحلاو 7١ /4ج :دئاوزلا عمجم يف يمثيهلا مامإلا لاق امك «تاقث مهّلُك هلاجرو

 باتك :ىربكلا هننس يف يقهيبلاو ءهيلع تكسو )3١184( مقر «عويبلا باتك «كردتسملا

 .(70707) مقر «داهشإلاب رمألا باب تاداهشلا

 مث يسوألا يراصنألا ءةمطحت نب رماع نب ةدعاس نب ةبلعث نب هكافلا نب تباث نب ةميزخ وه ()
 ءاهدعب امو ًاردب دهش «نيلوألا نيقباسلا نم ةيدعاسلا سوأ تنب ةشبك همأو ؛ هيفي يمطخلا

 . طاهشب هلداهش يلا لعج حتفلا موي هديب ةمطحح ةيار تناكو «ةمطحت ينب مانصأ رسكي ناكو
 ْ . «نيّفصب هو رامع لتُق ىتح هحالس ًاًفاك «ترج يتلا ةنتفلل ًالزتعم هنو لاز ام «نيلجر

 يف ةباصإلا :رظني .ةيغابلا ةئفلا يه نم فرع هّلأل؛ لتُق ىتح هذ يلع عم لتاقو هَميَس َلسَف

 .7178/7ج :ةباحصلا زييمت

 0 لا :؟4/0ج :لوصحملا هباتك يف هنت يزارلا ا 43
 ٠ رهف «ةروّصلا َكلت مكُح ثم ةروُصلا هذه َمكحم َن نأ نط لَصَح اذإ هنأ ٌةجمُح س

 .«هّريغ هب يتقي ْنأِب ٌفّلكُمو ما

 كع «457ص :هقفتملاو هيقفلا :كلذك رظني و .59/5ج :لوصحملا يف (5)

 ص :عماهلا ثيغلا «15/5١ج :طيحملا رحبلا «808ص :عماوجلا عمج

 ا



 ؛ٌةَجحح هّنَأ اهُحصُأ :ٍلاوقأ ىلع هيف اوفلتخاف ءةَّيعرَّتلا رومألا يف اّمأو
 عم ءًاعِئاَش ًارّرَكتُم مهّدعَب ْنَمَف ةّباحّصلا نَمَّز نم هب لَمَعلا ىلإ ةجاحلا مومُعِل

 : مالا روما نمتخلو ٍلْثِم يف وه يذلا نيقاّبلا توكُس

 ضيخلا كاك ةيفلكلاو ةيداحلا :نوثألا ىف ةشخ ةدابقلا نيل ةاولاق

 اهيف كردي ال اهّنأل ؛سايقلاب اهُتوبث زوجي الف ءهرّثكأو ٍلْمَحلا ٌلَقَأو سافّنلاو
 . "'قداّصلا لوق ىلإ اهيف عَجرُيَف «ىنعملا

 يف "”[َيلقَعلا] َسايِقلا م ٌموق عّنمف :ٍسايقلل َنيعِناملا ُكِرادَم ثفلتخا دقو
 ءارا ني ماك ققلاو«. اطخلا هق دموي ال قيرطلألا ١ اولاق ةّيِعرَّشلا رومألا
 , 60(كلذ

 حرش لكما الج :ريرحتلا حرش ريبحتلا 297 /1ج : عماللا ءايضلا ك2ككك/ج : علاطلا ٌّ

 1«8/5١2ج :رينملا بكوكلا حرش «١١٠ص :لوصولا ةياغ «0508/7ج :عطاسلا بكوكلا

 78ص :لوحفلا داشرإ

 عطاوق «91ص :عمللا :":08ص :يشاشلا لوصأ :رظني .ءاملعلا ريهامج لوق وهو )١(

 6١١2ص :يبرعلا نبال لوصحملا 57ص :هقفتملاو هيقفلا الا /١7ج :ةلدألا

 :جاهبإلا 2170 /١ج :نيعقوملا مالعإ 799 /7ج :رارسألا فشك .5/”7ج :لوصحملا

 لال /١ج : فيشستلا ك5 /5ج :طيحملا رحبلا لقا ص : عماوجلا عمج 1١ وال /"ج

 حرش 2177 /7ج :علاطلا ردبلا ,559 - 558ص :تاقيقحتلا 270١17 /17ج :ريبحتلا

 218/5ج :رينملا بكوكلا حرش ١١١2ص :لوصولا ةياغ 558/1١ ج : عطاسلا بكوكلا

 .778ص :لوحفلا داشرإ

 :عماسملا فينشت ىلا ص :عماوجلا عمج 77ج :جاهبولا .948ص :عمللا :رظنب )0

 ال4 /؟ج :علاطلا ردبلا 17 :ريبحتلا ه6 ص :عماهلا ثيغلا لال /1ج

 ١١١ ١ ص ملوصولا ةناع 0608/1 ج : عطاسلا بكوكلا حرش اوال /1ج : عماللا ءايضلا

 ْنأل ؛حضوأ هذه و «ًالقع» :57/7١؟ج :علاطلا ردبلا يفو ؛(يلقعلا» لصألا يف اذكه

 َنسايقلا تعَتَم اهنأ ال «ًالقع ةيعرّشلا رومألا ىف ّنمايقلا تعتم ةعامجلا هذه َّنأ دوصقملا
 .ملعأ هللا و « ٌّىلقعلا

 ثيغلا كا /7ج عماسملا فينشت :رظني .ةلزتعملا نم ماَطّنلاو ةّيمامإلا ٌبهذم وهو

 حرش 27947 /؟ج :عماللا ءايضلا ء157/7-177ج :علاطلا ردبلا .016 ص :عماهلا

 .089 /7ج :عطاسلا بكوكلا



 ٍلوصألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصْولا ٌجاَهْنِم 0 7

 ءامسألاب ٌتِداوَحلا َعيمَج ٌبِعوتست صوصنلا َّنأل» :لاق "مزح خب ةعنمو

 .«طابنتسا ىلإ جايتحا ريغ نم ةيوغْلا

 ىّلوألاب ٌقِداَصلا َيِلَجلا َرّرَجو ءّىِلَجلا ريغ "”دواد ٌمامإلا َّعَمَمو

 . "”يواسُملاو

 .٠ 0 - ع - 31086 د 000 هو م 6. هَ

 ءاهيف ٌّصَن دّجوُي مل ٍةثداح عوقوب هيلإ ٌرطضُي مل ام '' ناَدْبَع ُنْبا هَعَنَمو

 الاد ياؤلاب اَلَو ِنيَّدلا يف ٍساّيِقلاب ُلوّقلا َلِحَي اَلَو» : هُترابعو ١/00ج :ىّلحُملا يف )١(
 0 ءاثيش هيف طفي مل سلا نأ ىلا * هللا َدِهَّش دقو ِءّضَن ُدَجوُي َّماَد ام اَمُهَلاَمعِتْسا ُروُجي

 ٌمَصَق َلُمَك دق َنيِدلا َّنأَو ْمهَلِإ َلْوُن ام َلُك ٍساّنلِ َنّيَب دق مالّسلاو ةالّصلا هيلع ُهَلوُسَر

 ار رو اولا فان دين كاد اذإف ءِنيذلا َعيِوَج ىئَتْسا دق ّصّنلا

 . وِرْبَغ يأَر ىَلِ اَلَو

 فورعملا ءٌروهشملا مامإلا «يناهبضألا فَّلَخ نب يلع نب دواد كايين وس :وه قفز

 يبأو ِهّيوُهار نب قاحسإ نع ّملعلا ّدخأ دادغبب أشنو «(ه17١٠) ةنس ةفوكلاب دلو «ٌيِرِجاطلاب

 هيلإ تهتنا «ةيرهاظلاب نوفرعي ريثك ٌّعمَج هعبت «لقتسم بهذم ٌبحاص ناك ءامهريغو روث

 :رظني .دادغب يف (هاا٠ ) ةنس يفوت ءعرولا ريثك ( الّلَّقتم ًادهاز ناك .دادغبب ملعلا ةساير

 .701 7680 /؟ج :نايعألا تايفو
 جاتلاو "1/4 ماكحإلا يف يدمآلا ٌمامإلا هنع هلّقَت هلك دواد مامإلا نع ٌلوقنملا اذه «0)

 ردبلا يف يّلحملا لالجلا هعّباتو 8١« ص :عماوجلا عمجو الج : جاهبإلا يف يكبسلا
 ا عماللا ءايضلا يف وَلولَح خيشلا هنع َلقنلا اذه حححَصو ؛177/7ج :علاطلا
 انه َيِنارعَّشلا ٌمامإلاو ,509 /١ج :عطاسلا بكوكلا حرش يف ُيطويّسلا ٌمامإلا هدّكأو

 لاق نإ دواد َّمامإلا َّنأ» :"” 7/١ج :عماسملا فينشت يف يشكرزلا مامإلا حضوأ ْنكل
 كاردتساف «ًاسايق هيّمسي ال هنإف هب قحلملا نم مكحلاب ىلوأ قحلملا ناك ام وهو ٌىلَجلاب

 ام مزح نبا نع لقن مث .«هبهذمب ٌملعأ مزح ُنباو ءهِهجو ىلع سيل  يكبُسلا - فّنصملا

 | يف مزح ُنبا ٌمامإلا لاق «سايقلا عاونأ نم عون يأب نولوقي ال هّباحصأو دوا َّنأ ىلع لدي

 نيدلا يف سايقلاب لوّقلا ٍلاطيإ ىلإ رهاملا  تاعضأ ٌبهذو» :”0 ٠ //ج : ماكحإلا هباتك

 حا ىلاعت هللا مالك ضنب الإ اهلك ءايشألا نيم ءيش يف هيلا مكحلا ٌثوجي ال : اولاقو ؛ةّلمُج

 . اهلك ةمألا ءاملع عيمج نم عامجإ وأ رارقإ وأ يلعف ني هنع ّحَص امب وأ يلا مالك صن

 هيلع انئيِمُيو ءهيف انَتبْتُي نأ ّلَجو َّرَع هّلأسَتو ءهب هللا نيدّن يذلا انلوق وه اذهو :لاق مث
 .اهتمحّرو

 [ممو ناذمه خيش ل خفلا وبأ خيشلا «نادبع نب دمحم نب نادبع نب هللا دبع :وه (5)



 د 2 تاَريِدَقّتلاو ٍصَخّولاو ِتاراَّمَكلاو ٍدودّحلا يف سايِقلا نايّرَج

 . "”هيلإ ٍةَجاحلل اهيف ٌنسايقلا زوجي

 [تاَريدقّتلاو صَخّرلاو ٍتاراَفكلاو ٍدودُحلا يف سايقلا نايَرَج]
 ُكَردُي ال هّنأل ؛تاَريِدقّتلاو صَحّرلاو ِتاراّمَكلاو ٍدودُحلا يف ةفينح وبأ هَعنَمو

 و ىنعملا

 سايقك ءُسايِقلا اهيف يِرجيف اهضعَب يف كّردُي هّنأب ”كيحأو

 ٍزْرِح نم ريغلا ٍلاَم ٍذْخَأ عياجي عطّقلا ٍبوُجُو يف ٍقِراَّسلا ىلع ””[ٍشياّنلا]
 (28)--؟ و
 - هضح

 ةقث ناكو ءامهريغو يناتكلا صفح يبأو تاتقلا نب نامثع نم دادغب يف عمس ءاهملاعو

 تاقبط :رظني .(ه477) ةنس رفص يف «4نآك يفوت ءهيلإ ٌراَشُي نَّمِم ءِردَّقلا ليلج ًاعرو ًاهيقف

 .352- 569 /8ج :يكبسلا جاتلل ىربكلا ةيعفاشلا

 فينشت 07015 /7ج :ريرحتلا حرش ريبحتلا «47/5ج :طيحملا رحبلا :يف هنع لقّنلا رظني )١(

 :عماللا ءايضلا 2179 /7ج :علاطلا ردبلا «.017 ص :عماهلا ثيغلا .74 /؟ج :عماسملا

 07٠. /7ج :عطاسلا بكوكلا حرش ؛145/7ج

 .7/5١1ج :ريرحتلا ريسيت 073757 77١ /7ج :ريبحتلاو ريرقتلا :ةيفنحلل رظني (5)

 ام لك يف سايقلا َنايّرَج ىلإ «ةلبانحلاو ةّيعفاّشلاو مهدنِع روهشملا ىلع ُةّيكلاملا بهذ و
 تاراشإلا .194ص :راصقلا نبال ةمدقملا :رظني .ةّيكلاملا دنع صخّرلا يف الإ ركُذ
 :يزج نبال لوصولا بيرقت 77/7١21ج :بجاحلا نبا رصتخم ٠٠١. 49ص :يجابلل

 «٠١45ص :ةرصبتلا «594/1ج :عماللا ءايضلا ءاله9/5ج :رصتخملا نايب .57٠ص

 ,”١8ص :ىفصتسملا ,747 -١791/”ج :صيخلّتلا ,1١٠/؟ج :ةلدألا عطاوق

 :بجاحلا عفر «577ص :يونسألل ديهمتلا «.55 /4ج :ماكحإلا 417١ /6ج :لوصحملا

 ,778ص :رظانلا ةضور :«4/4ج :طيحملا رحبلا 7٠ /”ج :جاهبإلا 961

 .الا/ص :لوحفلا داشرإ 0١19. /7ج :ريبحتلا

 هْشْبنَي َءيَّشلا َسشَبَن نم هلصأو .(شاّبّنلا) :1728/7ج : علاطلا ردبلا يفو «لصألا يف اذكه 0

 هتّقرحو «كلذل لعافلا شاّبَّنلاو ءمُهجارختسا ىتوملا ُشْبَنو ءَنْفَّدلا دعب ُةَجرختسا اشبُن
 .5/٠76ج :برعلا ناسل :يف (َنَبْ) ةدام رظني .ةّشابْنلا

 .1//5011ج :ريرحتلا حرش ريبحتلا 2378/7ج :علاطلا ردبلا :رظني )0



 م

 د ل ٍلوُصَألا ملع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصُؤلا ٌجاَهْنِم

 (""[بابسألا يف ُسايِقلا]
 طاولّلا ُسايق حصَيَف «َّعْنَم ال ٌحصألاو .بابسألا يف "”ٌةوق هَعَنَمو

 عماجب انّرلا ىلع
#2 

 . "عبط ىهتشُم ءاَعرَش مّرَحُم ب يف جر ُجاليإ هَل أ

 [تادابعلا لوصأ يف ٌسايِقلا]

 ريوملا *'ءاميإلاب ةالطلا راج اؤقتق + قاداتعلا لوضأ يف هوك هقتعو
 . ٍرِجَعلا عماجب «دعاقلا ةالَص ىلع

 [تاّيِلَقَعلا يف ٌسايِقلا]
 ٌراَجأ نمو « * ٍلّمَعلاِب هنع اهْئانْعِتسال ؛َتاَّيِلّمَعلا يف َسايقلا '' موق َعَنَمو س6 ما («#) قد 500 000 همر يي( (5) ع معم

 ءرخآ فصَو هيلع ُنساَقْيَف ءمكحل ًاببَس ًافصَو ٌعراَّشلا َلعجَي نأ :بابسألا يف سايقلا ىنعم )١(

 ٌدَحلل ًاببَس هنوك يف طاوللا هيلع ساقُيف ٌدحلل ًاببَس انّزلا لعج وحن ٌكلذو ًاببس هنوكب مُكحُي
 ."ا/5ص :لوحفلا داشرإ :رظني .ًاضيأ

 /١ج :حيضوتلا ىلع حيولتلا 2515 /”ج :رارسألا فشك :رظني .ةيكلاملاو ةيفنحلا مهو (؟)

 نايب 21١71 /7ج :بجاحلا نبا رصتخم ,2804 547 /١1ج :تومحرلا حتاوف «4

 ةّمئأ نِم هراتخا و .1717”ص :يزج نبال لوصولا بيرقت ءال١1/؟ج :رصتخملا

 يواضيبلاو تال /4ج ماكحإلا يف ذ يدمآلاو 2156 /0ج : لوصحملا يف يزارلا : ةَّيعفاّشلا

 .4 /95ج :(جاهبإلا عم) جاهنملا يف

 :لوصألا ىلع عورفلا جيرخت .” ٠ص :ىفصتسملا :رظني .ةلبانحلاو ةيعفاّشلا بهذم وهو (6)

 ؛4/١1ج :طيحملا رحبلا 235 /"ج :جاهبإلا «517/5 ج :بجاحلا عفر ."9١ص

 .776ص :لوحفلا داشرإ ,7375ص :لخدملا 2.776 ص :رظانلا ةضور

 مهفالخ ىلع ٌروهمجلاو «ةلزتعملا نم يئاّبجلا يلع وبأو «ةيفنحلا نم ُيخركلا ُمامإلا هيلعو (؛)
 /0ج لوصحملا :17/7١1ج :ةلدألا عطاوق 0775 /7ج دمتعملا :رظني .ركُذ اميف هِزاوجو
 , ٠914 ص :عماهلا ثيغلا ء"ه /١ج :عماسملا فينشت 7٠ /”ج :جاهبإلا .59) 89

 : 017 /1؟ج :عطاسلا بكوكلا حرش «796 /؟ج :عماللا ءايضلا «7/١17ج :علاطلا ردبلا

 18*:  ص :عماهلا ثيغلاو ءله /؟ج :عماسملا فينشت : يف امك .نيعلا بجاح ءاميإب يأ (5)
 : ."1/7ج :جاهبإلا :رظني .نيمّلكتملا ضعب ٌلوق وهو (1)
 .(ب /75ق) ةياهن (8*)



 كو ةيؤلا لِ وهذ دوُجؤلا 5 ع هلأ ل

 [ُيجاحلا ُيِنزُجلا سايِقلا]
 َدَرَو "”[ال1و ءهاضتقُم ىلإ ٌةَجاحلا وعدت "”يذلا َيئْرجلا َسايقلا موق َعَنَمو

 يفدألا قراشت يف لان تان نم ىلع ناسنإا الصك «هِقفو ىلع صن

 هيلعو ءاهراوج يضتفي نسايقلا نإف .مويلا كلذ يف اونُمُكو ال ءاهبراغَمو

 يّلَصُملا عْفَتِل ؛كلذل ٌةيِعاَد ٌةَجاحلاو ءِبِئاَغ ىلع ٌةالَص اهّنأل ؛«*”كينايوُرلا
 . كلذل نايت للك َيَِّنلا نع ْدِرَي مّلو 5000

 ْنِإ '"”يرتشملل نَمَّثلا ٍنامَضَك ءَبَجَو ام ىلع ْبِحَي مل ام سايق موق َعَنَمو

 . بجي ْمَل ام ُنامَض هَنِإ ُتيَح نِم هَعْنَم يضتقي مايقلا ّنِإف ءاَقَحَتسُم ٌيبملا جرح

 :لوصحملا :«7١4ص :ةرصبتلا :رظني .مهريغو نيمّلكتملا ءاملعلا نم ريهامجلا ُلوق وهو )١(
 :عماسملا فينشت «208  ةال/5ج :طيحملا رحبلا 737 -3701/7ج :جاهبإلا .454/0ج

 /١ج :عماللا ءايضلا .107/7ج :علاطلا ردبلا .0519 ص :عماهلا ثيغلا ,"5/7ج

 .077 /7ج :عطاسلا بكوكلا حرش 078 /7/ج :ريرحتلا حرش ريبحتلا 1

 ٌتبثأو ؛ىنعملا ةحصل؛اهُتفذح دقو ءْخِساَّنلا نم ًاوهس ْثبِتُك امَّبر (ال) انه لصألا يف (0)

 . 171 /7ج :علاطلا ردبلل ّقفاوملا

 :علاطلا ردبلاو عماوجلا ٌممج ٌقفاوتلو ؛ىنعملا ةحصل(؛ اهّتفضأو «لصألا يف ةدوجومريغ ()

 باتكلا اذه لصأ امهو «17/1ج

 مالسإلا رخف «ةاضقلا يضاق ءدمحأ نب دمحم نب دمحأ نب ليعامسإ نب دحاولا دبع :وه (؛4)

 هيبأ ىلع هّقفَت ء(ه0١4) ةنس دِلُو ةّيعفاَّشلا ةّمثأ دحأ «ُيرِبَطلا «ُنايوُرلا .نساحملا وبأ

 نب دمحمو «ينوباّصلا نامثع ابأ عمّس «روباسينب يزورملا رصان ىلعو «هدلبب هّدَجو
 ,ظفاحلا َيِميَّتلا ليعامسإو يفْلّسلا رهاط وبأ هنع ىوَر «لمآب امهّريغو يرّبَظلا نمحرلا دبع

 ىلإ لقتنا «قافآلا يف ةرئاّسلا تافّئصملاو نيتملا نيَّدلاو ءزيزغلا ُمْلِعلاو ضيرٌعلا هاجلا هل
 ًاديهش تام (ه60؟) ًادّسَح ةّينطاَبلا ٌةدحالملا هّيلتَق ىتح ءاهب ماقأف هلهأ نطو يهو لمأ
 2148 1١97 /8/ج :ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط :رظني .لمآ عماجب ءالمإلا نم ٍهغارف دعب

 .741/ /١ج :ةيعفاشلا تاقبط

 .101/7ج :علاطلا ردبلا .كّرَّدلا نامض ىّمسملا وهو 0



 ٍلوُصَألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصْؤلا ٌجاَهنِم 2 0

 نكل ءمِهِريَغو ِءابرُغلا ةَلَماعمل هيلإ ةجاحلا مومُعِل ؛سايقلا اذه ٌراوَج ٌحصألاو
 . "”هْقِفلا باوبأ يف ٌرَّرقُم وه امك نَمَّلا ضْبَق دعب

 [خوسنم ىلع ٌسايِقلا]
 فش ٠ ها د 8 00 5 55 وع 5 وع 5 وف 2

 سلال اجلا رابعا كاوا هوم ىلع نسال رحت اا د
 َةمِتاَخ

 [هِفعَضو هِتّوُق ٍرابتغاب سايقلا ٌُماسقأ]
 ٍةَمَألا سايق :وحن ."””نيِلَجلاف ءحضاوَو َيِفَحو يلج :ماسقأ ىلع ٌسايقلا

 ثيغلا .75 38 /؟ :عماسملا فينشت «58/4-357 :طيحملا رحبلا :مَّدقَت ام عيمجل رظني )١(

 ريبحتلا 7960-4595 /7ج :عماللا ءايضلا 17/1 /7 :علاطلا ردبلا ؛.018 ص :عماهلا
 .057 - 0550١ /7؟ج :عطاسلا بكوكلا حرش 1616-7017 //ج :ريرحتلا حرش

 هنم اهذَخَأو «رئاظنلاو هابشألا هباتك يف ليكولا نبا مامإلا اهّرَكذ اهُعورُمو ٌةلأسملا هذه
 بتك يف فّرعُي ال اهيف ٌفالخلاو .عماوجلا عمج + حاّرُش هعَباَتو (يكسلا نيثلا خلت مامالا

 .85 780 /؟ج :عماسملا فينشت يف كك يشكرزلا مامإلا هحّضو امك ,لوصألا
 نأ وهو ءهيلع سايقلا دارُي يذلا لصألا طورش نم ًاطرش ُذَعُي َينارعّشلا ٌحيشلا هركّذ ام (5)

 وه سيّلو ًالصأ ناك ّحوسنملا َّنإف «هيلع عرفلا ءانب نكمُي ىتح «خوسنم ريغ ًاتباث ّنوكي
 1١7 ص :عمللا 40877 ص :هقفتملاو هيقفلا :رظني .ءاملعلا قافتاب اذه و ءًالصأ َنآلا
 نبارصتخم .716 /"ج :ماكحإلا 1٠”. ص :ىفصتسملا «1١75و1806 /7ج :ةلدألا عطاوق

 رحبلا 75 َج :بجاحلا عفر 2ت81/1ج :رصتخملا نايب #7 1 :بجاحلا

 :علاطلا ردبلا «019 ص :عماهلا ثيغلا "8/7 ج :عماسملا فينشت الا” /4ج :طيحملا
 حرش ريبحتلا 23178 /9”ج :ريبحتلاو ريرقتلا ء598 - ؟5//591ج :عماللا ءايضلا ءااله/كجا

 "7 حرش 2057 /؟ج :عطاسلا بكوكلا حرش «78ا/ /"ج ريرحتلا ريسيت ١56" /7ج :ريرحتلا

 1 ا رينملا بكوكلا
 وأ «ًافيعض هيف ٍقرافلاريثأت ٌلامتحا ناك وأ «قِراَقلا يني هيف عم ام :وه ُيلَجلا سايقلا ()

 ٠ لاثملاك « ءاهيلَع ًاعَمِجَم وأ ةصوصنَم عرّفلاو لصألا نيب هيف ٌةعياجلا ُةّلِعلا تناك ام :وه

 برضلاو عّبسل ةالّصلاب رمألا ثيدح يف ّيبّصلا ىلع ةّيبّصلا سايق اهيا ةلثمو ةرؤكذتلا

 يف امهَيَب َقِراَق ال نأ ٌعطقتو «ةّئونألاو ةروكذلل عرّشلا ٍرابتعا مدعي ٌعطَقَت اَنِإَف رْشعل اهيلع

 رخبلا 058غ عفاوجتلا عمج 25/47 :ماكحألا :رظني .امهب لكمتملا َنيعِضَوَمْلا
 دبلا +51 نط :عماهلا ثيغلا 1/185: حا: ميانتا فرش 0/4: طحملا



 هيفعّصو هتٌّوُك ٍراِيِتَعاِب ٍسايِقلا ٌماسقأ
 عم دو
 ا

 هيلع اهقْنِعو ءرِسوملا قّتعُملا هكيرش ىلع كيرَّشلا ةّصِح ميوقت يف ٍدِبَعلا ىلع
 دقو «صاصقلا بوجُو يف دع 4 لتقلا ىلع اًمثمب 7 لتقلا سايقك "كحل او

 . "لّقَتُملا يف هبوجو مَّدَعِب ةفينح وبأ لاق

 «ميرحتلا يف ٍفيِفأَتلا ىلع ٍبْرَّضلا سايقُك ىّلوُألا ُسايِقلا وه ُنلَجلا :ليقو

 0م ف ربلا نلع حافلا سايقك ُنَوْدَأْلا : وه ُكِفَحْلاَو

 هِلْكَأ ىلع ميتيلا لام ٍقارحإ سايقك «يواسملا :وهف ءَحِضاَولا ُسايِقلا اكو
 رم

 و قجز 3 5
 .ملعأ هللاو . ميرحتلا يف

(0) 

000 

 ةرفز

(2 

 ءايضلا ؛7944 /7ج :ريبحتلاو ريرقتلا 237504 /1ج :ريبحتلا 2094 -708/7ج :علاطلا

 حرش 2ا/5/4ج :ريرحتلا ريسيت 2.559 /7ج :عطاسلا بكوكلا حرش :477 /7ج : عماللا

 .”١٠ص :لخدملا «7308- 1/5١5ج :رينملا بكوكلا

 .هالعأ ركُذ ام هلاثمو «لصألا مكُح نِم ةطَبنتسُم هيف ةّلِعلا تناك ام :وه ٌنيفخلا سايقلا
 ثيغلا ء17/7٠ ج :عماسملا فينشت 0777 /5ج :طيحملا رحبلا «.3/4ج :ماكحإلا :رظني

 :ريبحتلاو ريرقتلا 235409 /17ج :ريبحتلا .7359/7ج :علاطلا ردبلا ,.5”57ص :عماهلا

 ريسيت .35793/7ج :عطاسلا بكوكلا حرش ؛477/1ج :عماللا ءايضلا .,1544 /”ج

 .7”١٠ص :لخدملا «8/5١35ج :رينملا بكوكلا حرش ءالا /5ج :ريرحتلا

 بهذ ام فالخوهو 2177 /77ج :طوسبملا :يف هِيَو ةفينح وبأ ٌُمامإلا هيلإ بهذ امرظني

 21075/7؟ج :بذهملا «.6/٠7514ج :ليلكإلاو جاتلا :رظني .نابحاصلا مهنمو روهمجلا هيلإ

 .605/0هج : عانقلا فاشك 9/8١25ج ينغملا 244 /5ج : جاتحملا ينغم

 ثيغلا «72//1737ج :عماسملا فينشت 23 /5ج :طيحملا رحبلا «5/4ج :ماكحإلا :رظنب

 :ريبحتلاو ريرقتلا .73509 /7/ج :ريبحتلا 23094/7ج :علاطلا ردبلا ,.5”57ص :عماهلا

 :ريرحتلا ريسيت 559 /7ج :عطاسلا بكوكلا حرش « 477 /7ج :عماللا ءايضلا ؛1944 /7ج

 .8/5١7ج :رينملا بكوكلا حرش للا /4ج

 5 9/7١ج :علاطلا ردبلا «575ص :عماهلا ثيغلا ,7//171 ج :عماسملا فينشت :رظني

 - 477 /7ج :عماللا ءايضلا 2795 /”ج :ريبحتلاو ريرقتلا 2409 /17ج :ريبحتلا 2٠١

 بكوكلا حرش «15/4ج :ريرحتلا ريسيت «579/7ج :عطاسلا بكوكلا حرش ؛«57

 .7١7-8/4١4ج :رينملا



 3 2 ٍلوُصألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصُؤلا ٌجاَهنِم 1 - و رت[.

 "''لالدّتسالا ٌتَحِبَم
 [لالدتسالا فيرعت]

 عامجإ الو ِةّنَس الو باتك نِم صني َسيَل ُليِلَد ٌَلالدتسالا» :ُءامَّلُعلا لاق

 لو ٠ ءٍركسُم ٍذيِبَ 1 زك وهل" د تاارقللا راحل و لعدن "سايق الو

 ,(9ةئانشتسالا ُنمايقلا فيا ديف رخو : مارح كيت لك“ : حش 0

 ًاًضيأ هيف َلَخَدو .مارح وهف ءٌركسُم هّنكل «ٌمارَح ٌرهف : اركسم ذيِبتلا ناك نإ :وخن

 مأ ًاعامجإ ! مأ اضن َناكأ ٌءاَوَس ليلّدلا ركذ ىلع قّلطُي ِهّنإف ءُكَرِتْشُم جالطصالا يف لالدتسالا )١(

 اذه دِقُع هلو ءانه هنايب ٌدوصقملا وهو َقّلدألا عاونأ نم ٍصاَخ عون ىلع قّلطُيو ءامهريغ

 احصتسالاك ءاملعلا نيب اهيف ٌفلتخملا يه ةلدألا نِم مالا ٌعِوَنلا اذهو .ثحبملا

 الا يرطب ملاعلا هَّلاَق امَّنِإ هيِف ركذ ام لك َّنأل؛ ٍلالدتسالاب اهنع رّبَعو ءناسحتسالاو

 /4ج :بجاحلا عفر :رظني .هيلَع اوعمجأ الو ؛ٌئعطَق ٌليلد هيلع هَّل سيّلو طابنتسالاو

 . 71/0 /؟ج :عطاسلا بكوكلا حرش .5”77ص :عماهلا ثيغلا ١

 نبارصتخم :170/4ج :يدمآلل ماكحإلا :رظني .لوصألا ءاملع رثكأ ٌحالطصاوهو (؟)
 عماوجلا عمج :1904 .1947/7 :رصتخملا نايب 2.1170 1١794/7- ج :بجاحلا

 :ريبحتلا ””“/؟ :علاطلا ردبلا .5556ص :عماهلا ثيغلا 179/7 :فينشتلا .7١٠ص

 :لوصولا ةياغ «7178 /7 :عطاسلا بكوكلا حرش «476/7 :عماللا ءايضلا 4

 .91/5 :رينملا بكوكلا حرش .11/ص

 يأ رْخآ ٌلوق امهتاذل امهنع مِزَل اَتمِلَس ىتم َنيّتيضُق نم ٌتّلؤم سايق :وهو ٌينارتقالا سايقلا فرفإ

 :رظني مارح ٍذيبَن لك : حمي «ٌمارَح ٍركسُم َلُكو ءركسُم ٍذيَن لك : انلوقك ءٌةجيتن ىّرخأ ٌةيضَق
 ؛"1؟/؟ج :علاطلا ردبلا ؛57ا/ص :عماهلا ثيغلا ١15٠« /؟ ج :عماسملا فينشت
 بكوكلا حرش «177/ص :لوصولا ةياغ «577/7ج :عماللا ءايضلا 08-0 : ريبحتلا

 .944 8917 /5ج :رينملا

 هلامتشال؛ (يئانثتسالا) ب يّمُّسو ءاهُضيقَت وأ ٌةجيِتّنلا هيف رّكذُي ام :وهو ُئئانثتسالا ٌسسايقلا (5)

 + وهف ءأركسُم ليلا ّناك ْنِإ :انلوقك ءًاضيأ تاّيطرَّشلا يف نوكيو (ْنكل) ءانثتسالا فرح ىلع
 , "اهلا تيغلا" 3 46:/# + عماشملا فينشت < رظني ,ءارح وهف ءركسم هثكل ءٌءاَرَع
 1 ١ :عماللا ءايضلا ,"ال ٠ /8ج :ريرحتلا حرش ريبحتلا 071 /؟ج :علاطلا ردبلا .57/ص

 : .1798/5-599ج :رينملا بكوكلا حرش 17ص :لوصولا ةياغ 475 - 40/1



 ف 0 ٍلالَدِيَسالا ٌفيرعت

 "مِلَسُم ثي هلثمل ٍءيش مكُح سُكَع ُتابثإ :وهو ."'"سككَعلا ُنسايق
 يلع ناك اكأ ماَرَح يف 0 هقيارأ ناد ريل اهي دلو ةقويع انذعأ ىانآت

 عم

 .ارْزو

 هلم ه9 هض
 هيع تع ع

 /١ج :علاطلاردبلا «57الص :عماهلا ثيغلا 15٠/7« ج :عماسملا فينشت :يِف اَذَك ()

 ةياغ 2519 /؟ج :عطاسلا بكوكلا حرش ال57 /8ج :ريرحتلا حرش ريبحتلا ؛"1؟ ْ

 4٠١. /5ج :رينملا بكوكلا حرش .١اص :لوصولا |

 مقر ءِفوُرْعَمْلا نم ٍعْوَن لك ىلع ُعَقي ب د َةَقَدَّصلا َمْسا َّنأ ٍناَّيَب ِتاَب «ةاكّرلا باتك .هحييحص يف )00
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 لوُصألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُضْؤلا ٌجاَهْنِم

 [باحصتشسالا ةَيَجُح]

 كلور "ديلا نود 47: ةةفاشلا ةكئا دنع كح :تايفتنالا لايق 2 5 2 ع

 بحصتساو «ةبحّصلا ىلإ ُءاعد َلِجَّرلا بحصتسا : لاقي «ةبحّصلا ٌبلط :ّةغل ٌباحصتسالا

 :برعلا ناسل :يف (ٌّبِحَص) ةدام رظني .هبكصتسا دقف ًائيش : ْمّرال ٍءيش لكو «هّريغو باتكلا

 111/02 : سورفلا جات م١٠ /١ج

 ِنامّرلا يف ًاتباث ناك هّنَأ ىلع ًءانب يناّثلا نامّرلا يف ٍرمأ ٍتوبُْتب ٌمكحلا :وه ًاحالطصاو
 عماوجلا عمج 0177”ص :لوصولا بيرقت 040 /ج :رارسألا فشك :رظني .لوألا
 /١ج :عطاسلا بكوكلا حرش ء97/7ج :رصتخملا نايب 271 /7ج :حيولتلا .8١٠ص

 لعجَي ّلدتسملا َّنأل ٍلاحلا باحصتساب عوّنلا اذه يّمُّسو 78ص :لوصولا ةياغ
 يف اَمَك .مكُحلا َكلذل ًابحاصُم َلاَحْلا ُلعِجَي وأ ٍلاحلل ًابحاصُم يضاملا يف َتباَّنلا ٌمكحلا
 918/1 ؟رارسألا تنخك

 ضعبو ةلبانحلاو ةّيعفاَّشلاو ةّيكلاملا روهمج ٌلوق وهو «تابثإلاو عفّدلل ًاقَّلطُم مهدنع ةَسُح

 :راّضَقلا نبال ةمدقملا :رظني .هيَِو يديرتاملا روصنم وبأ مامإلا :مهنم نيّيِدنَقرمَّسلا ةّيفنحلا

 :بجاحلا نبا رصتخم :١1ص :يبرعلا نبا لوصحم .4١٠ص :تاراشإلا .1951ص

 :يدمآلل ماكحإلا 29/45/7ج :رصتخملا نايب ,.177ص :لوصولا بيرقت 13175 /7ج

 + :تاقيقحتلا «158 /7ج :جاهبإلا «177ص :لوصألا ىلع عورفلا جيرخت ء1/4ج

 ,./4ج :رينملا بكوكلا حرش 7/60 /8ج :ريبحتلا 2778ص :لوصولا ةياغ :«078ص
 5 .77957/5ج :ريرحتلا ريسيت 23785 /7ج :ريبحتلاو ريرقتلا *64٠.

 لد عفّدلل ناكأ ءاوس ًاقّلطُم باحصتسالا ةّيّسُح اوركنأ نيذلا ةّيفنحلا ةّمئأ نم ريثك لوق وهو

 .175/4ج :ريرحتلا ريسيت 0787 /7ج :ريبحتلاو ريرقتلا :رظني .(تابثإلا) قاقحتسالا

 يسخرشلا ةّمئألا ٌسمشو يِسوُيّدلا دير وبأ يضاقلا ٌمامإلا : : مهنم ةّيفنحلا نم ٌةعامج َبهذو
 0 0 اذه و «تابثإلل ال طقف عفّدلل بح تاحصتسالا نأ لا يودربلا مالسإلا ٌر ٌرخَفو

 | © :حيولتلا 0050 /8ج :رارسألا فشك ء7/7١7ج :حيضوتلا :رظني .مهدنع ٌروهشملا

 اد



 1 باحصيتالا يع
 ٍموَص بوجوك ٠ «ٌعْرَّشلا هتبثُي مّلو «لقعلا ُهاَعَن يذلا "'”ٌيِلْصَألا مّدَعلا باحصتساك

 ُكلُملا توبيك وبّبَس دوجول ِهِتوبُث ىلع ٌعرَّشلا لَو ام باحصتساكو . لغم حب

0 

 .هفالخ ىلع ُءامَّلُعلا ٌعّمِجَأ َلَحَم يف باحصتساب تحي الو» :ُءامَلْعلا لاق
 جتحُي الف «ىرخأ لاح يف ويف فلا ٍلاَح يف مك ىلع ٌعِمجأ ذأك

 حَّنَحُبا 0( يدِمآلاو ءجيَرس نبا لاقؤ :' 0 79هذه يف ناكلا كلت باحصتساب

 ةيهقفلا دعاوقلا حرش ؛2195/54ج :ريرحتلا ريسيت 23785 /7ج :ريبحتلاو ريرقتلا «1* 5

 ١-3 ص :اقرزلا خيشلل

 يفنك يوتماا لملا لر هرا دعا ع ل يذلا :وهو ّىلصألا مدعلا تاحصتسا )١(

 عِراَّشلا حيرصتي ال كلذ بوجُو ءافتنا ىلع ُلدَي لقعلاف لاّوش موصو «ةسداّس ةالص بوجو

 دريهجلاو هب ب عمّسلا دورو مّدعِل ؛ يلصألا يفَّنلا ىلع َيقبق «بوجؤؤلل تبثُم ال هنأ نكل

 رظنيو كتم :جاهبإلا :رظني :قافتالا هيف ءامتعلا : ضحي يكدر ءاذهب لمعلا ئلع

 .«159١ص :ىفصتسملا ؛*”5/7ج :ةلدألا عطاوق .5١٠ص :يجابلل تاراشإلا : ًاضيأ
 /4ج :طيحملا رحبلا للا :نيعقوملا مالعإ 217١ ١ص : يبرعلا نبال لوصحملا

 حرش 411 /1ج :عماللا ءايضلا الد: /8ج : ريبحتلا 715/7 :علاطلا رديلا ,7

 حرش ١١ص :لومأملا ةياغ 8١ص :لوصولا ةياغ «5078/7ج :عطاسلا بكوكلا

 5٠08. 105 /4ج :رينملا بكوكلا

 /؟ج :عماللا ءايضلا :رظني .ةلبانحلاو ةَّبعفاّشلاو ةّيكلاملا روهمج دنع ًاقّلطم ةَجبُح اذهو ةيفإ

 «159/9”ج :جاهبإلا .١15١ص :ىفصتسملا .,"5/1ج :ةلدألا عطاوق 0١«

 5178/؟ج :عطاسلا بكوكلا حرش «717/7ج :علاطلا ردبلا ٠*7 /5ج :طيحملارحبلا

 231٠ -١/7794ج :نيعقوملا مالعإ ؛7"١؟ص :لومأملا ةياغ «178١ص :لوصولا ةياغ

 4٠89. /5ج :رينملا بكوكلا حرش 27/08 /8ج :ريبحتلا

 ءايضلا «.5١٠ص :يجابلل تاراشإلا :رظني .ةلبانحلاو ةَّيعفاَّشلا رثكأو ةّيكلاملا ٌلوق وهو ()

 ١16١2ص :ىفصتسملا ؛75/7ج :ةلدألا عطاوق «555ص :ةرصبتلا «455 /؟ج :عماللا

 : علاطلا ردبلا لالا /1:ج :طيحملا رحبلا 8١٠2ص : عماوجلا عمج ك5 /5ج : جاهبرلا

 :لومأملا ةياغ «58١ص :لوصولا ةياغ 2714 /7ج :عطاسلا بكوكلا حرش ”9/7ج
 حرش ريبحتلا 2١1٠١ ص :ماحللا نبال رصتخملا 711 /1ج :نيعقوملا مالعإ ”لا١ ص

 07/5٠4ج :رينملا بكوكلا حرش ال77 - 70777 /8ج :ريرحتلا ْ

 - يف عامجإلا مكُح باحصتسا ٍزاوجج يف اوفلتخا» :هّثرابع و «4/١15ج :ماكحإلا هباتك يف )0



 ٍلوُصَألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصُولا ٌجاَهنِم ع

 دنع ءوضولا ٍضّقنَي ال نّيِليِبَّسلا ريغ نم *0ُسِجَّنلا ُجراخلا :ُهَلاثم .©"”كلذب
 ."”هيلع عّمِجُملا هئاقب نم «جورُخلا لبق اَمِل ًاباحصتسا ةّيعفاَّشلا

 [ليلّدلاب يفاّثلا ةبلاطم]

 َّنأل ؛ اًيرورض ًامْلِع ىَعَّذا اذإ هئافتنا ىلع ليلّدلاب ىفاّنلا ُبّلاطُي ال :ٌةلأسم

 ىلع ليلّدلاب ٍبّلاطُي ِهّنإف «ايرطَن ًامْلِع ىَعَّذا اذإ ام فالخب «هاوعد يف ٌقداص هِتلادعل
 . "هيف َرَطنُيل ؛ هليلد ُبَلطُيَق ءهََتْسَي دق نونظملا وأ رَنلاب ٌمولعملا َّنأل ؛هئافتنا

 20007 وأ ْفَخألاب ذخألا]

 02 رقألا ؟ٌءيَش ُبجَي ال

 . *”يرنشلا مكب مكحب ُدِيْر الو رْسشْلا مُكحِب ُهَلَ ديم :لّوألا ليلد

 وهو ءنوُرَحَآ هَتَبْنأو ؛هريغو ؛يلازّملاك نيّيلوصألا نم ٌةعامجج ٌهافنَت ءفالخلا لحم -
 ١ . (ًراتخملا

 :ةرصبتلا :رظني .ًاضيأ دواد ٌمامإلا بهذم وهو ءروّن وبأو ٌئينزملاو ُيفريَّصلا ٌُمامإلا لاق هبو )١(
 ؛١/١841ج :نيعقوملا مالعإ .“1 /4ج :طيحملا رحبلا ,.1794/7ج :جاهبإلا «575ص
 .578/7؟ج :عطاسلا بكوكلا حرش «4547 /7ج :عماللا ءايضلا ؛719/7ج :علاطلا ردبلا

 .([/7؟585ق) ةياهن (#*)

 /١ج :عطاسلا بكوكلا حرش :19/7ج :علاطلا ردبلا «0578ص :تاقيقحتلا :يف اَذَك (0)
 ."١١ص :لومأملا ةياغ «178١ص :لوصولا ةياغ ١«

 :يدمآلل ماكحإلا ء157ص :ىفصتسملا :رظني .لوصألا ءاملع نِم نيرثكألا لوق وهو (6)
 * /؟ج :عماسملا فينشت ؛4/١74ج :طيحملا رحبلا «9١3ص :عماوجلا عمج .774/4ج

 | 1150 /1ج :عماللا ءايضلا :7/١7:71ج :علاطلا ردبلا .«555ص :عماهلا ثيغلا

 3 .١"9ص :لوصولا ةياغ تما جل: عطاسلا بكوكلا حرش

 5 ءايضلا :رظني 077١ /7ج :علاطلا ردبلا يف يلحتملا لالجلا مامإلا ٌرايتخا وهو (4)
 :عسوّتلل رظني و 14 ص :لوصولا ةياغ :5179 /7ج :عطاسلا بكوكلآ حرش «445/7ج
 .750/4ج :طيحملا رحبلا 75١5-2777 /5ج :لوصحملا

 )١86(. ةيآلا ءةرقبلا ةروس (0)



 ُ وعر
2 0010 93 4 

 رح اهدعبو ةؤبنلا لبق ٍقباَس عرشب ْعويَم ّيبنلا
9 
5 

 : ايلي ةشئاعل هلي لاق دقو ءظوحأو «ًاباوت ٌرثكأ َلَقثألا َّنأ : يناثلا ليلدو
 اشكل ٍكِبَصَن ٍرْذَق ىلع كرجَأ»

 : مهضعتب لاق . **”«الو : مهضعتب 3 قحإ : 000

 يوخولا مدع رمال َّنأ :ثلاّثلا ليلدو

 [اهدعَبو ةّوبْنلا لبق قِباَس عرشب © 3 نبذلا ُدُّبَعَت]

 َلاقف ؟ةّربتلا َلبَ عزشب ًادّبعتُم كي هللا ُلوسر ناك ل ءاملثلا تلك ” ةلآتم
 7ع

2000) 

(0 

 فيل

0 

 مقر ْءٍبَصَنلا ٍرْدَق ىلع ِةَرْمُعْلا ٍرْجَأ باَب ءجحلا ٌباتك .هحيحص يف يراخبلا هجرخأ
 :امهظفل و )١5١١(24 مقر ءمارخإلا وجو ٍناَيَب باب «جحلا ٌتاتك ءملسمو :(1196)

 باتك لوأ كردتسملا يف مكاحلا دنع ءاج دق و .(ِكِبَصَن وأ ِكيَقَمَن ِرْدَق ىلع اَهْنِكَلَو»

 يف كّرجأ امّنإ» :اهتّرمُع يف ايو ةشئاعل لاق هنأ :هححبصو )١74( مقر ؛كسانملا

 .«كيَمْفَت رذَق ىلع كِتَرمُع

 َباَوَّنلا َّنأ ثيدحلا ٌرِهاظ» :197/8ج :ملسم حيحص حرش يف ه5 يوونلا ُمامإلا لاق
 : يرابلا حتف يف هيو رجح نبا مامإلا لاق .«ةقفّتلاو بَصضّنلا ةرثكب رثكي ةدابعلا يف لضَقلاو
 ٌفخأ ةدابعلا ضعب نوكي دقف ءدرطُمب كلذ سيل نكل  يوونلا لاق امك وهو» ١1ج

 نم لايل مايقل ةبسنلاب ردقلا ةليل مايقك نامّزلا ىلإ ةبسنلاب ًاباوثو ًالضف ٌرثكأ وهو «ءضعب نم
 تاعكر ةالصل ةبسنلاب مارحلا دجسملا يف نيتعكر ةالصك ناكملل ةبسنلابو ءاهريغ ناضمر

 .«عوطتلا نم هنم رثكأ ىلإ ةبسنلاب ةاكزلا نم مهردكو ..هريغ يف

 /"ج :عماسملا فينشت 251١ /5ج :طيحملا رحبلا لقال 5١5 /5ج :لوصحملا :رظني

 2445 /١ج :عماللا ءايضلا ,771/7ج :علاطلا ردبلا .556ص :عماهلا ثيغلا «151

 .79١ص :لوصولا ةياغ ؛519/7ج :عطاسلا بكوكلا حرش

 ٠٠١ /؟ج :يسخرسلا لوصأ :رظني .ةلبانحلاو ةيكلاملاو ةيفنحلا روهمج بهذم وهو

 /١ج :تومحرلا حتاوف 2171 /7ج :ريرحتلا ريسيت «7/١١5ج :ريبحتلاو ريرقتلا "7

 2179"ص :ةدوسملا 15١. ص :رظانلا ةضور :455/5ج :عماللا ءايضلا «,*6*

 384«2ص :لخدملا «509/5ج :رينملا بكوكلا حرش «١7١ص :ماحللا نبال رصتخملا

 ةعايملا يف يواضيبلا مامإلاو «78/7١1٠ج : : هرّصتخُم يف بجاحلا نبا ٌمامإلا هيلإ بهذ و

 مث 79١ص :لوصولا ةياغ يف يراصنألا ايركز ٌحيشلا هراتخاو .جاهبإلا عما 71ج

 . عرّشلا كلذ نيبعت يف فقوت

 ب 240١ /7ج :لوصحملا :رظني .ينالقابلا ٌمامإلا هرّصّنو ٠ «نيمّلكتملا روهمج بهذم وهو



- 
 :ليقو «ميهاربإ ٌعرَش» :َليقو .««حوُن عرش وه» :َليقف «َنوتبْتُملا فّلَتخاو
 نَع .(ْفْقَولا راتخملاو» 2 ١١ لاق . “30 ر ع َعرَش» ؟لبقو وم يا

 0 هذورو ىلإ فوقوم هيلا لب .عرَّشلا دورو لبق مك ال هال ؛«ٌكلذ نييعَت

3 

 . باَتِكلا لّوَأ َمّدقتو مث

1 

 و

 ٍلوُصألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصولا ٌجاَهِنِم

 عم

 اعْرَش هل ِهَّنأل ؛ٌعونممف يي هتّوبُن َدعَب ءايبنألا نم ٍدَحَأ عّرشب 3 اع هديَعَي اك
 (8) مث مث

 (*![لجلا عفانملاو ٌميِرحَتلا ٌراضملا ْلصأ]

 :ىلاعت لاق رجلا عفانملاو «ميِرحَتلا ٌراضَمل | لْصَأ َّنأ َفِرُع انه نمو

 :عماسملا فينشت "ا /1ج :طيحملار حبلا ؟/ 71ج :جاهبإلا .4١١ص :ةدوسملا -

 حرش ؛745/4ج :طيحملا رحبلا «154 - 7١ص :ةدوسملا :يف لاوقألا هذه رظنت )١(

 .ةقباسلا عجارملا 27994ص :لوحفلا داشرإ 24٠١ /:ج :رينملا بكوكلا

 . 71/6 /؟ج :جاهبإلاو 9١٠2ص :عماوجلا عمج يف )00

 1/5 :ماكحإلا يف يدمآلا مامإلاو 2١160 ص : ىفصتسملا يف يلازغلا مامإلا لوقوهو ةرهز

 يف مّرِجُي ال هنأ ٌراتخملاو» :لاقو " ٠0/٠١ ج :نيبلاطلا ةضور يف يوونلا ٌمامإلا هّراتخاو

 "ا .(غامجإ الوالعل هيف تبن لا نا و ءءيشب كلذ

 4 1/5١ج لوصحملا كتارا 0 هد ا ةٌيعفاّشلا رثكأ لوقوع 42

 ؛"48/4ج :طيحملا رحيلا 9١٠2ص :عماوجلا عمج 21117 /1ج :يدمآلل ماكحإلا

 (5114 - 777 /؟ج :علاطلا ردبلا .155ص :عماهلا ثيغلا ١15١٠« /7؟ج :عماسملا فينشت

 ٌينارعشلا مامإلا هراتخاو ,174ص :لوصولا ةياغ « /”ج :عطاسلا بكوكلا حرش

 0 .ءانه

 7 !رصتخملا نايب 21187 /7؟ج :بجاحلا نبا رصتخم :رظني .مهفالخ ىلإ ٌروهمجلا بهذو

 بكوكلا حرش «1الا/8/8ج :ريرحتلا حرش ريبحتلا اة 0 ءايضلا دع

 لئاأ ف رم دق عرقلا دور لبقو ةمبلا لبق عقانملاو ٌراضملا مكح ذل يك )2(
 رظني .اهدوُرَو ىلإ فوقوَُم ٌرمألا لب ءعرّشلا دورُو لبق 0 ال و» :ةلأسم تحت «باتكلا



 هر ّلجلا عفانملاو ٌميِرحّتلا ٌراضملا لصأ

 ْيَأ اخ الو َرَرَض ال١ :ثيدحلا يفو 1 لا فاك مُكَل َقَحو

 لصألا نأ نم ٌيكبشلا يذلا يَ ُِقَت ُحبَّشلا ىنثتْساو ."”كلذ زوجي ال يأ ءاتبيِدأ يف

 ؛ ُميرحَتلا اهيف ّلْصَألا نأ ةهالطلاو عفانملا نِم اهّنِإف «لاّومألا لجلا عقاتملا 5

 2 ٌصَخحَيَف ا (ماَرَح ْمكيلَع ْمُكَضاَرْعَأَو ْمُكَلاَوْمَأَو ْمُك او َّنِإ» : ديك هلوقل

 . ًابيرق ةقباّسلا ةيآلا ٌمومُع

 هله ه9 هه
 اتكرايإ 6مه نو

 )١( ةيآلا «ةرقبلا ةروس )59(.

 «ًالسرم )١1419( مقر هِقَكْرِمْلا يف ِءاَضَقْلا باب «ةعفشلا باتك ءأطوملا يف كلام هجرخأ (؟)
 باتك «هننس يف هجام نباو :01831) مقر اعلا نب هل دبع دنسم مس همعأو

 « كلذ ٍتِماَّصلا ا وِراَجب ٌرُضَي ام ِهَقَح يف ىَنَب نم باب ؛ماكحألا

 (1101/5) مقرو «(1417) مقر ءُئِطَرُقْلا ِكِلاَم يبأ نب ٌةَبَلْعَت ثيدح ءريبكلا يف يناربطلاو

 ((58) مقر «عويبلا باتك «هننس يف ينطقرادلاو ؛ِساَّبَع نب ِنَع ةّمِركِع ثيدح نم

 ىلع دانسإلا حيحص ثيدحال :لاقو (5؟46) مقر . عويبلا باتك ؛كردتسملا يف مكاحلاو

 باتك ني ل لا تكر/كج : صيخلتلا ىف ذ يبهذلا هقفاوو .(ملسم طرش

 كلَ يردخلا ديعس يبأ نع )١1177(« مقر رايق الو ٌَررَض ال باب حْلُّصلا

 يع ياهلا جاهنملا .5/١171ج :لوصحملا :رظني .لوصألا ءاملع رثكأ لوق وهو (0

 /١ج :عماسملا فينشت «9١٠ص :عماوجلا عمج 77 /4ج :طيحملا رحبلا ؛0

 2176 /؟ج :ريبحتلاو ريرقتلا 2356 /؟ج :علاطلا ردبلا .54!ص :عماهلا ثيغلا ء١6٠

 «4"1ص :لوصولا ةياغ 2787 /7ج :عطاسلا بكوكلا حرش :448/7ج :عماللا ءايضلا
 . 1797 /7ج :ريرحتلا ريسيت

 نب نع (191١؟) مقر «ىَنِم َماِّيأ ة ِةَبظَْخْلا باب ء.جحلا باتك ءهحيحص يف يراخبلا هجرخأ (9

 ءاَمَّدلا ِميِرْحَت ِظِيِلْغَت باَب «ةماسقلا باتك ءهحيحص يف ملسمو «ًاعوفرم اير ٍساّبَع

 . ًاعوفرم هيلي 5 ةَرْكَب يبأ نع (151/9) مقر كاومأْلاَو ٍضاَرَْأْلاَ ْ

  0ا  6ص١١9- ٠



9 

(000 

 م

 8 لوألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصُؤلا ٌجاَهْنِم

 ير

 [ناسحتَسالا َةَيَجْح]

 نم نوقابلا هركنأو ."”45 ةفينح وبأ ٌمامإلا هب لاق "”ناّسحِيْسالا :ٌةلأسم

 ٌتنسحتسا :لوقت ءًانَسَح هداقتعاو ءىَّلا َدَع وهو «نسُْحلا نم لاعفتسا :ّةغل ٌناسحتسالا
 :سورعلا جات «117/17ج :برعلا ناسل يف (َنَسَح) ةدام رظني .ًانسح هّثدقتعا يأ اذك
277/4 
 ناسحتسالا ٍفيرعت يف ةّيفنحلا مهِنِمِض نمو ءاملعلا ٌتارابع تفلتخا دقف :ًاحالطصا و

 يف ٍفالخلا ٌراسم دّدحُت ةفلتخملا تافيرعّتلا هاهو عم نمو ني وبأ مامالا هب لاق يذلا

 ا ا لودعلا ١ +اهمهأو «ءاملعلا نبي نيج
 هنم ىرقأ ساي ايف ىلإ سايق بَجوُم نع ُلودُعلا هنأ وأ - ١ .لوُدْعلا اذه يضتقي ىوقأ ٌيعرَش

 ةلباقم يف ٍليلد لك - 03 .هنم ىوقأ ٍليلدب سايق ٌصيصخت :وه وأ-“* هكللذ يعدتسي تينمل

 يخركلا نمكبلا يأ مامإلل لزاألا تيتا: وول عامجإ وأ ّصَن نِم رهاظلا سايقلا
 «لمشألاو عمجألاوهو «ةلبانحلاو ةّيكلاملاو ةّيفنحلا ءاملُع ني ريتك ةتسحتسا ذقأ و لكك

 ناسحتسالا عاونأ لّصفي عبارلا فيرعتلا و «هنم بيرقو لوألا يف لخاد يناثلا فيرعتلاو

 اوركنُي مل ٌةيعفاشلا و «ةرورضلا وأ عامجإلاو (صنلا) رثألاب ناسحتسالا يهو ةيفنحلا دنع
 نّسحتسُم لْئالَّدلا هذهب سايِقلا كرت َّنأل؛ رومألا هذهب ًناسحتسالا كك ةفينح يبأ ىلع
 , عطاوق :رظني .ءاملعلا نيب اهيف فالخ ال اهلك تاقالطإلا هذهب ٌناسحتسالاو «قافّنالاب

 3 /"ج :ريبحتلاوريرقتلا «109/1/7ج :حيضوتلا «5 /5ج :رارسألا فشك :«778/7ج :ةلدألا
 ؛1؟4ص :لوصولا بيرقت .١٠٠ص :تاراشإلا :78/4ج :ريرحتلاريسيت ء795- 0

 - 419/1؟ج :عماللا ءايضلا ,178/7ج :ماصتعالا 2807 /7ج :رصتخملا نايب

 /8ج :ريرحتلا حرش ريبحتلا «3177ص :ماحللا نبال رصتخملا «157ص :رظانلا ةضور
 188-11١ /8ج :جاهبإلا 2378 ص :ىفصتسملا ؛«4944 497 ”ص ةرصبتلا 45
 .9١”7ص :لوصولا ةياغ

 حيضوتلا «7/4-8ج :رارسألا فشك 7٠١ - 7١4: /7؟ج :يسخرسلا لوصأ :رظنب

 راسن «نييرصملا كلام مامإلا باحصأ نم ةصاخو ةيكلاملا رثكأ ذخأ اذهبو «7/١0171ج



 0 ناَسحِتَسالا ٌةيِجَح

 : 7ةليانعبلا مهنمو ا اعلعلا

 صه

 وهو هر اع هلع رْضَقَت 4 لا ا ل مهما خو

 ٌرْضَي الو ءٌربّيعمف ءِدِهَتِجُملا دنع َقّقحَت نإ َروكذَملا َليِلَّدلا ّنأل ؛ مود ل

 ناكو 0 ”كلزك ودرب ةنيع قدصت ول نِإو + اعلق :هئع هقرابع رصف

 هب ْنّذَأَي مل ًاَعْرَش َْعَضَو يأ .200©2عّرَش دقُف نسحتسا نم» :ًاريثك ٌلوقي ٌنيعفاشلا

 وه ًاضيأ اذهو ١/7 :ماصتعالا -3١١. ١٠ص :يجابلا مامإلل تاراشإلا :رظني .هيلإ
 :ماحللا نبال رصتخملا «157ص :رظانلا ةضور :رظني .ةلبانحلا دنع روهشملا بهذملا

 /4ج :رينملا بكوكلا حرش ؛7871و 818/8ج :ريرحتلا حرش ريبحتلا «157ص

 .؟١59ص :لخدملا .؛"٠وؤا/

 )١( ص :ةرصبتلا :رظني .ةلبانحلا دنع ٌةياورو ةّيكلاملا نم ٌةعامجو ةّيعفاّشلا لوق وهو 2597

 ةياغ 2188 /7ج :جاهبإلاو جاهنملا «١17ص :ىفصتسملا «758/7ج :ةلدألا عطاوق

 /؟ج :رصتخملا نايب 21141 /7ج :بجاحلا نبا رصتخم :«79١ص :لوصولا 28١7

 :يجابلا مامإلل تاراشإلا 7817 -785/4ج :طيحملا رحبلا ص١  2٠١:لوصولا بيرقت

 /5ج :رينملا بكوكلا حرش 214 ص 47٠.

 بجاحلا نبا مامإلا ٍةبسن ىلع ًاهيبنت ؛ يّلحملا ُمامإلا لعَف امك ءانه ركّذلاب ةلبانحلا ّصخ (؟)
 دنع َّنإف كلذ م عمو «ةيفنحلاو مه ناسحتسالاب نولؤقي ةلباتخلا نأ ١191 /7ج :هرصتخم يف

 عم ىرخألاو ةّيفنحلا عم امهنم ىلوألا :هْدَر وأ ناسحتسالا لوبق يف ناتياور ةلبانحلا

 ريبحتلا «177ص :رظانلا ةضور :رظني .مهدنع بهذملاو «ةروهشملا يه ىلوألاو ةيعفاّسلا

 .470و 477 /4ج :رينملا بكوكلا حرش ء١87و "8/8١81ج :ريرحتلا حرش

 «ةفينح يبأ مامإلل هتبسن اوركنأو ءهوُدر مث ءءاملعلا نِم ٌةعامج هّلقَن ةيفنحلا نع ريسفتلا اذه ()

 .ناسحتسالا فيرعت يف ّرم امك ةدمتعملا ةيلوصألا مهبتك يف دوجوم ريغ ريسفتلا اذهو

 ةضور «07١”ص :ىفصتسملا .7558/7ج :ةلدألا عطاوق 2497” ص :ةرصبتلا :رظني

 /؟ج :جاهبإلا «5 /5ج :رارسألا فشك ,177/5ج :ماكحإلا «158ص :رظانلا

 /”ج :ريبحتلاو ريرقتلا 2797 /1ج :طيحملا رحبلا ,.7/١17؟ج :حيولتلا 04

 . 477 /5ج :رينملا بكوكلا حرش "8780-877 /8ج :ريبحتلا 5

 نا 0 مألا باتك يف دوجوملا ؛يعفاشلا مامإلا مالك ىنعم نم ةملكلا هذه ()
 امنإ هيو يعفاشلا مامإلا نم ناسحتسالل ديدشلا راكنإلاو مّذلا اذه .ناسحتسالا لاطبإ باب

 لرب ل سم لا دّرجُملا ئارلاب لوف نايكيتسألا نأ ساسأ ىلع ٌٍبصنم وه

 - (رئادو ًاعتاش تاك ام ادعو «قاسحشتالا ةظفل ةعاظ وه: كلذو يلد ريغ نمهيقت يأدذ



 ٍلوُصَألا ملع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصَؤلا ٌجاَهْنِم 0

 .هِسْفَن لبق نم '*”ًاعّْرَس ْعَضَي ْنَأ ٍدَحَأل سيل ْدِإ لا

 ٍفَحصملا ىلع ٍفيلحّتلا ّوحن َيعِفاَّشلا نايسكما اًمأو» كلا نبا لاق

 نإ هيف فلتخُملا ناسحتسالا نم سيل كلذف ءًامهْرد نيثالث ٍةعتُملا يف هئاسحتساو

5 

 ةودهلان أ َمِلْعَم . "7«اهّلاحَم يف ِةَيّيبُم ِةّيهقِف دِخآمِل ؛كلذ َلاَق امنا قة

 . "'هيف ٍفَلتْخُم ناسحتساب ٌلوقُي نم ٌّقَح يف وه امن
 0 ىلع يباحّصلا ٍلوق َةَيْجُح 00 ةيشخ]

 ىلع اذكو ."””اًقافو ٍةَبح ٌريَغ ٌئِباحَص ىلع دهّتِجُملا ٌيِباحّصلا ُلوق :ٌةَلأسم

 هرظان نّمِم ٌيفنحلا بهذملا عابتأ ضعَب نِم ةّصاخو «َيَعْفاَّشلا مامإلا رصع يف ةنسلألا ىلع 5

 مِهّسَقان وأ هل ماسلا اهنابعت اونّيب ولو اهنِم ًدارملا اوني نأ ريغ نم (ئسيرملا ريكب) دك

 نِم يأرلاو ىوهلا هرهاظ يذلا  ناسحتسالاب ٍلوقلا قالطإ دّرجمل ناك هند هراكنإف ءاهيف

 ديد ءةّمئألا لك هنع ىهَن ام اذهو ءةنُّسلاو باتكلا لباقم يف  هنم دارملا نايب ريغ
 نم ٌدحأ هركنُي ال اذهف هُنايب رم يذلا ىنعملاب ناسحتسالا امأ « يؤم مهنم ةعبرألا

 1 ل ل ءاملعلا

 15٠, /8ج :جاهبإلا «8 /4ج :رارسألا فشك «445ص :ةرصبتلا 23518 /7ج :ةلدألا

 .(ب /76ق) ةياهن (*)

 .559- 200 علاطلا ردبلا يف

 0 ل هيلع قفتم ليلد ىضّقمي ًالمع ناك اذإ ناسحتسالا نم ءاملعلا نم ٌريثك هيلع ِهّبن ام اذهو قفز

 ف فال رّوصَت ريغ نم عيمجلا ٍدنع ةَبُح وهف اّيفخ ًاسايق وأ ةرورض وأ ًاعامجإ وأ ناك

 + يأ- قّقحتَي الو» ١197 /7ج : رصتخم يف بجاحلا نبا مامإلا لاق كلذل؛ هل ٍراكنإ وأ

 بجاحلا عفر 3: 7 /؟ج :رصتخملا نايب :رظني و .«هيف ٌفّلتخم ٌناسحتسا  دجوي ال

 نبال رصتخملا ,797/7ج :ريبحتلاو ريرقتلا 15٠., /8ج :جاهبإلا م5 - 077/4ج
 نش 240١ /؟ج :عماللا ءايضلا 0 :ريزحتلا 0 ريبحتلا 11 : ماحللا

 ّ 1 ا :ةيلاتلا ليا زل ىف كان يسايك ؛ءاملعلا ني ةينك هلقت ٌقاقتالا اذه (©
 |. دتخملا نايب .444ص :يونسألل ءديهمتلا 21187 /7ج :بجاحلا نبا رصتخم



 رم يب ىلع يب لوف 4. *باحّصلا داحّصلا لوق ٌةَيِجَم -

 ع 0 هَ
 ئديفتل كلا محلا يف َنوكي ْنأ اَّلِإ م ٌيعباّتلاك ءهِريَغ أ ؛ةجح هيف هلوق نإف

 يعب

 نَع يوُر» : هذ ُنعفاَّشلا لاق امك لكي َيبّنلا ّنِم فيقوّتلا هيف هدّئّسُم َّنَأ

 م يلع تبت ولو ٍتادَجّس ّثِس ٍةعكَر ّلُك يف ِتاَعَكَر ٌّتِس ٍةليل يف ىَّلَص هّنَأ هيض

 هّنَأ ٌرِهاَظلاف ءهيف سايقلل َلاِجَم ال هَّنأل ؛هب ٌتْلُق ٌيِلَع نع كلذ

 ج :بجاحلا عفر 77 /8ج :رارسألا فشك 2197 /9"ج :جاهبإلاو جاهنملا 8٠٠١0 /؟ج

 2154 /7ج :فينشتلا :"98/5 ج :طيحملارحبلا ؛«1”57ص :عناوملا عنم .01/4

 :457 /١ج :عماللا ءايضلا "508 :علاطلا ردبلا «197 - ١50ص :عماهلا ثيغلا

 «٠١5١ص :لوصولا ةياغ «4817/7ج ناس بكوكلا حرش :8//71/91 ج :ريبحتلا

 . 577 /4ج :رينملا بكوكلا حرش 177 /7ج :ريرحتلا ريسيت

 ٌلوق وهو «نيتياورلا ىدحإ يف دمحأ مامإلاو ءديدجلا يف َيعِفاَّشلا مامإلا ٌلوق وهو )١(
 ٌُيلازغلا ُمامإلا هّراتخاو «ةّيفنحلا نم ّيخركلا مامإلا ةّيكلاملا ٌضعبو ةلزتعملاو ةرعاشألا
 «نكسلا كان ٌيناهفصألا مامإلاو «بجاحلا نبا ٌمامإلاو يدمآلا ٌُمامإلاو يزارلا ٌمامإلاو

 ايركز خيَّشلاو هححّحص و ؛ٌيطويّسلا ُمامإلاو ءيّلحملا ٌمامإلاو «يشكرزلا ٌمامإلاو

 «48/7ج :صيخلتلا «*90ص :ةرصبتلا :رظني .انه َينارعّسلا ٌمامإلا و يراصنألا

 ١97 /7ج :جاهبإلا .1580 /5ج :ماكحإلا .17/4 /5ج لوصحملا 17١ ص : ىفصتسملا

 /4ج :بجاحلا عفر 28٠١ /١ج :رصتخملا نايب «187/1١1ج :بجاحلا نبا رصتخم

 /؟ج :عماسملا فيلنشت 21 َج :طيحملا رحبلا «.١١١ص :عماوجلا عمج 6

 /” ج :عطاسلا بكوكلا حرش 27750 /7ج :علاطلا ردبلا .١10ص :عماهلا ثيغلا 18

 217 /؟ج :ريرحتلاريسيت 2107 /7ج : عماللا ءايضلا *١1« ٠ص :لوصولا ةياغ «“مال/

 79٠0. ص :لخدملا «477 /5ج :رينملا بكوكلا حرش

 ىدحإ يف دمحأ مامإلاو «ميدقلا يف َيِعِفاَّشلا ٌمامإلاو ةّيكلاملا و ةّيفنحلا ٌروهمج بهذو

 ٌيباحَّصلا ريغ ديلقُت بوجو ىلإ ءاملعلا ٌرثكأو ءمهدنع روهشملا بهذملا يهو هيتّياور
 عامّسلا ٍلامتحال ؛ةّنِّسلاب قَحلُم هّلوق َّنأل؛ سايِقلا ىلع ةمّدقُم ةَبُح هبَمذَم َّنأو ؛ َيباحّصلل
 :رارسألا فشك :رظني .مالّسلاو ةالّصلا هيلع ِّبَنلا ةّبحٌص ةكربي يأّرلا يف ةباصإلا ةدايزو

 24014 /؟ج :عماللا ءايضلا «#1 /"ج :ريرحتلا ريسيت 75/7ج :حيولتلا ,77/7ج

 عماهلا ثيغلا «155 /7ج :عماسملا فينشت «١17ص :ىفصتسملا ؛96”7ص : ةرصبتلا

 بكوكلا حرش 78٠١. /8ج :ريرحتلا حرش ريبحتلا 217١ /5ج :نيعقوملا مالعإ «50 70ص

 .0٠79ص :لخدملا .577/4ج :ريثملا



 4 000 قل
 ٍلوصآلا ملع ٍدِصاَمَم ىلإ ٍلوصولا َجاَهنِي ها ٍ مال دصاَمَم ىلإ ١ َحاَهنِم 5

 00 هَّلَعَف

 يذلاو :نيلوق ىلع ٌيباحّصلل هَنوُد نَمَف يعِفاَّشلا ٍديِلقَت يف اوفلّتخا :ٌعرَف
 : ه4 در رَءوع مذ © هر ه4 4 لك

 عافترال ؛ ٌئباحَص بهذمل ةمآلا َنِم ٍدَحَأ ديلقت زوجي ال هنأ :نوققحملا هيلع

 ةعبرألا ةّمِيَألا فالخب ءنّرَدُي مل ذإ ءهبّهذمي ِةَقّنلا

 نع ٌيِباحَّصلا داهتجا صقتنال ؛ِنيِودَّتلا ْمَدَع وه امّنِإ : هِيلقَت عْنَم يف ةّلعلاف

 ألا هينا ةاهفعا

 باتك ٠47 /”ج :ىربكلا هننس يف هلم ٌيعفاَّشلا انمامإ نَع هدنسب ُئقهيبلا ٌُمامإلا هجرخأ )١(

 ةالص ىلع ًاسايق مايقلاو عوكرلا ددع ةدايزب ةلزلزلا يف ىلص نم باب ءفوسخلا ةالص
 .(8314) مقر «فوسخلا

 :رظني .فيقوّتلا هيف هدئتسُم َنأل؛قافّتالاب ةبُح يب احّصلا لوق ُنوكَي ةلاحلا هذه يفو )0

 :«444ص :يونسألل ءديهمتلا ء١1١ - ١7١ص ! ديفعسلا «4الهو 7/5 ص :لوخنملا

 ثيغلا 164 /1ج : عماسملا فينشت 23757 /4ج : طيحملا رحبلا ١١١. ص :عماوجلا عمج

 378٠١ /8ج :ريرحتلا حرش ريبحتلا 771 - 70 /1ج :علاطلا ردبلا «١16ص :عماهلا

 بكوكلا حرش ء٠:14١ص :لوصولا ةياغ :5817/7ج :عطاسلا بكوكلا حرش 5

 .١59ص :لخدملا 0 تومحرلا حتاوف 4750 - 575 /54ج :رينملا

 مامإلا ىتفأ هبو ءةّمئألا نم ٌريثك هعباتو ءَقافّتالا هيف لّقَّتو ءينيوجلا نيمرحلا مامإ لوق وهو (؟)

 ءديهمتلا «88ص :حالصلا نبا ىواتف ءال14/7ج :ناهربلا :رظني .حالّصلا ُنبا

 ثيغلا 1١68-2198 /7ج :عماسملا فينشت .5١5ص :ةدوسملا «9077ص :يونسألل

 ريرقتلا 4404 401 /؟ج :عماللا ءايضلا :9/7*7ج :علاطلا ردبلا «59075ص :عماهلا

 :لوصولا ةياغ «3588 - 2817 /7ج :عطاسلا بكوكلا حرش :41/7/”ج :ريبحتلاو

 .5050- 5088 /5ج :ريرحتلا ريسيت ء٠١5١ ص

 اردادزاو داهتجالا ًةبترم اولان دق مهَّنأل؛ نودّلقي مهنأ ىلإ ءاملعلا نم مهُريغ بهذو
 يف ُيكبّشلا نيّدلا جات ٌُمامإلا َلوقلا اذه ٌراتخا دقو «ٌةعفر مالَّسلاو ةالّصلا هيلع َيَِنلا ةبحصب
 اذه هببوصُن دعب و .«يدنع باوّصلا وه اذهو» :لاقو 401 480 ص :عئاوملا عنم
 !' يعّدَأ نأ ريخ» :روكذملا عجرملا يف لاقف ءَنيَلوّقلا نيب ًةقيقح فالخ ال هنأ َركذ ءلوقلا

 | ذا هنم لحاو نع بعذت ثوبث قّقحت نإ لب «ةقيقحلا يف نيقيرُفلا نيب فالخ ال هَّنأ
 نب :لق نإف «توبُثلا ٌّقح تْبتَي مل هّبهذَم َّنأل لي ءدّلَي ال هنوكل ال ءالف الإو «ًاقافو هٌديلقت
 كلذ ُركُي ال نيمرحلا مام :ٌتلق ؟ ةباحّصلا يأ مهنم قئ قئالحخ نع ٌليواقأ تحّحص دق



 م

 د ٌيباحّصلا ىلع يباحّصلا لوف د يس

 دنع هيلع مّدَقَيَف ءسايقلا َنوُد ٌةَبُح ٌيباحّصلا ٌلوق» :مُهّضعب لاقو

 (”١ ِضْراعَتلا

 ؛ِهَّل ٍفِلاخُم ٍروُهُظ ريغ يف ٌرَّسَتنا نإ ٌةَيُح يرسل كرت خخ كانو

 "”«يِتوكسلا عامججسإلاك راَص هنأ

 ؛اميه ٍريَغ ٍلوَق َنوُد هس اهْيِو َرمُعو ركب يبأ ٌلوق» صعب لاو

 ا َرَمْعَو ركب يب يِدْعَب نم ْنْيَذَللا اوُدَتْقا» ©" "في ذوي

 لصحتت مل ريرحّتلا ٌّقح مهّلوق نورّرحُي ٌعابتأ مهل نكي ملو «مهنع نّودُي ِمّل اّمل :لوقُي نكلو 2-2
 .هنأك هنم ٌديج ٌةيجوت اذهو ."هب ٌةنينأملكلا

 مقر ةيشاح ةقباسلا ةحفصلا يف هنايب رم دقو «ةلبانحلاو ةّيكلاملاو ةّيفنحلا روهمجُج ٌلوق وهو )١(

(0). 

 ؛«504ص :عماهلا ثيغلا 2355 /5ج :طيحملا رحبلا «٠556ص :يونسألل ءديهمتلا :رظني (؟)

 23149/8 :ريرحتلا حرش ريبحتلا 2404 /؟ :عماللا ءايضلا .307 /1ج :علاطلا ردبلا

 َيعفاّشلا مامولل ديدجلا.و ميدقلا نع ىكحُي لوقلا اذهو «575/5 :رينملا بكوكلا حرش

 .184/7ج : عطاسلا بكوكلا حِرَش يف ٌيطويسلا ظفاحلا ءًافنآ يشكرزلا ٌمامإلا ٌركَذ امك

 .ءاملُعلا ٌريهامج هب لاق هّنأو «يتوكّسلا عامجإلا ةيجُح ىلع ًاضيأ ٌمالكلا ّرم دقو

 يف يذمرتلاو «(77791) مقر «يبنلا ِنَع ِذاَمَيْلا نب َةَمْيَدُح ثيدح ءهدنسم يف دمحأ هجرخأ ()
 :لاقو :0577) مقر ءاَمِهْيَلِك ايو َرَمْعَو ٍرْكَب يبأ ٍبِقاَنَم يف باب «بقانملا باتك ءهننس

 نبا «(91) مقر وللا لوسر ِباَحَصَأ ٍلْئاَضَق يف باب «هننس يف هجام نباو 2«2«نسح ثيدحا

 نيملسملا ىفطصملا رمأ ركذ «ةباحصلا بقانم نع هرابخإ باتك .هحيحص يف نابح
 همسا نم .ءطسوألا مجعملا يف يناربطلاو «(25407) مقر ءهدعب رمعو ركب يبأب ءادتقالاب

 ةفاحق يبأ نب ركب وبأ ةباحصلا ةفرعم باتك كردتسملا يف مكاحلاو «(07817) مقر ءيلع

 تبثف .. .نيخيشلا لئاضف يف يور ام لجأ نم ثيدح اذه» :لاق و «(5450) مقر هاو
 نع حيحص دانسإب ًادهاش هل اندجو دقو هاجرخي مل نإو ,؛ثيدحلا اذه ةحص انركذ امب

 نم هلتق مرحملل ام باب «جحلا باتك «ىربكلا هننس يف يقهيبلاو .(دوعسم نب هللا دبع
 .(1475) مقر «مّرَحلاَو لجلا يف ّربلا ٌباوَد

 فينشت 0750 - 54 /4ج :طيحملا رحبلا :رظني هيَ ّيعفاشلا مامإلا نع ٌّيكحم وهو (4)
 ءايضلا ,*”* /١ج :علاطلا ردبلا .195 ص :عماهلا ثيغلا ؛16١!//؟ج :عماسملا

 .590 /7ج :عطاسلا بكوكلا حرش ؛«450ج :عماللا
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00 

020 

 فيفا

0 

 سيل» :“ُلاَفَقلا لاق .""اَّيلَع الإ ٌةََبَُح ةَعَبرألا ُلوق» :ُيعِفاَّشلا لاق

 .دارفنا ىلع مهنم ٍدحاو لك ُلوق امَّنإو ءمهُعامجإ هب دوصقملا سيل (ةعبرألا ِءاَّلُحلا ٌلوق)
 .انه ُداَعُي الف عامجإلا ثحابم يف هنع ٌثيدحلا ّرم بك مهعامجإ َّنأل ؛ٌمالكلا رّركتي ال ىتح
 .406 /7ج :عماللا ءايضلا :رظني
 و ةَباَحَّصلا َركَذ اَّمَل لاق هنأ هنع لِقُن دقف «ميدقلا هبهذم يف يعفاّشلا مامإلل ٌلوقلا اذه

 يو ما :لاقو .. . ٍلقَعَو عَدَدَد ٍداَهَتِجاَو ٍمْلِع لك يف اَنَقْوَق ْمُهَو'
 0 أ َىَلِإ ّبحَأ 8# ّيِلعو اامثعَو َرَمْعَو ركب يبأ لوك ناك ونس اَلَو بانك نم ٌةلالَ

 هيلع ّصَن دقو ؛ميِدَقْلا نع ُهلْ َرِ َرِهّتْشا َلوَقْلا اذه َّنأ ْمَلْعاَو» : يشكرزلا مامإلا لاق .(مِهِريَغ

 10 //ج) : ملا ٍباَتِك يف ُدوُججْوَم وهو هُيِقَمْبَبْلا ُهَلَقَن دقو ءًاضْيَأ ٍديِدَجْلا يف ُيِعِفاَّشلا

 ناك ام» :ُهللا ُهَمِحَر ُيِعِفاَّشلا لاق ٍةَدِئاَقْلا نم هيف اَمِل ِهِظْفَل ُهْرُكَذتْلَك «قديِدجلا ٍبْكْلا نم وهو

 َكِيَذَك ْنُكَي مل اذإف اَمِهِعاَبّتاب اّلِإ ٌعوُطْقَم اَمُهَعِمَس نم ىلع ُرْذُعْلاَك ِنيَدوُجْوَم ُةنُسلاَو ُباَتِكْلا
 َنامِتْعَو َرَمُعَو ٍرْكَب يبأ ةّمئألا ُلوَق ناكو ؛مهلجاو وأ ٍلوُسَّرلا باَحصأ ٍليواَث ىَلِإ اًنْرِص
 بح ُهَدْنِع ٌيِباَحَّصلا َلَْق َّنأ يف هنم ٌحيِرَص اّذَهَو .نيِإ ٌبَحأ مهيلع وللا ُناَوِْ ّيِلعَ
 دق ناك ْنِإَو :ميدكلل قفاَوَع اَمُهُدَحَأَو ٍديِرجلا يف ٍناَلوَق هل ُنوُكَيَم 3 .ٍساّيِقلا ىلع ٌةَمَّدقُم نقم

 ٍلْوَق يف بحل ناك اوُقَلَتْخا اَذإ ةَباَحَّصلا َّنأ ًاضْيأ يِضَئقَيَو ,باحضألا ٌُرثكأ ِهِلْقَن نع َلَفَغ
 يجد ْمهلْوَق ُراَهَيْشا وهو ءُيِعِفاَّشلا هيَ َراَش يذلا ىَنَْمِْل مُهْنَع دجُو اذ كيرلا ءاقلكلا
 يف هّلك مدقت ام رظني .(ةَريِثَك َعِضاَوَم يف ّمُأْلا يف كلذ ُيِعِفاَّشلا لَمْعَتْسا دقو ءْمهْيَلِ سانلا

 .ريسي فرصتب 75٠ 09/4 ج :طيحملا رحبلا
 نامثعو رمعو ركب ابأ رَكَّذ هّنإف «ةميدقلا ةلاسّرلا يف َيعفاّشلا مامإلا مالك نم ذوخأم اذه
 ٍركذب ًءافتكا وأ ًاراصتخا هكرَت امَّنإو ءمهيكحك هُمكُح :ليقف ءهنكْماَبلع رُكذَي ملو و
 :عماسملا فينشت «408ص :عناوملا عنم :رظني .ٌّصاقلا نبا مامإلا لاق ام ىلع ءرثكألا

 ؛490ج :عماللا ءايضلا ا” /؟ج :علاطلا ردبلا «.1968ص :عماهلا ثيغلا ؛7١//5ج

 .590 /7ج :عطاسلا بكوكلا حرش
 فورعملا يعفاشلا هيقفلا ءركب وبأ ليلجلا مامإلا .هللا دبع نب دمحأ نب هللا دبع :وه

 نم يعفاشلا بهذملا يف هل ءًادْهُزو ًاعَرَوَو ًاظْفِحو ًاهقِف هنامز ديحو ناك «يزورملا لاّمَقلاب
 . نيسح يضاقلا :مهنم رابكلا ةّمئألا نم ٌددَع هب َجّرخت ءهرصع ءانبأ نم هريغل سيل ام راثآلا

 ىلع ملعلاب هلاغتشا ءادتبا ناكو ءامهريغو «نيمرحلا مامإ دلاو ينيوجلا دمحم وبأ خيشلاو
 نس يف :ليق لاّمَقلا هل ليق كلذلو «لافقألا لمع يف هتبيبش ىنفأ امدعب نسلا ربك



 0 يباحّصلا ىلع يباحّصلا ٍلوُق ٌةّيِجع

 ُهَلْيق هَلْ ةثالّثلا داهتجا نع هداهتجا صفت ؛هلوق ةيجح > مدعل اًيلع َيعفاّشلا ٌصيصخت

 ها يللا فقل ال كار ؛ةقوحلا ىلإ جَرَح هيلإ يمألا لأ ام هّنأل لب

 ةلاسمبوف ٌرَمْعَو 9" ةَّدَجلا ٍةَلَأَسم يف ركب وبأ َلَعَف اَمَك «ُةئالّثلا مُهُريشتسُي

 ٌىلع ٍلوَق ٍفالخب «ةباحّصلا َنِم ريثك ُلوَق مهنم ّلُك ُلوق ناكف «”"”نوعالّملا
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 ةنس 1ك يفوت اهحرش يف داجأف يرصملا دادحلا نب دمحم ركب يبأ عورف حرشو «نيثالثلا -

 : ةبهش ىضاق نبا تاقبط «57/7ج :نايعألا تايفو :رظني .ةنس )4١0( نبا وهو (ه0١51)

 .187/1-18378ج

 ٌءْىَش هللا ٍباَتِك يف ِكَل ام :اهل لاقف ءاَهَئاَريِم ُهَّلَأْسَت هكطركب يبأ انديس ىلإ ُةَّدَجْلا ثَءاَج (1)
 نب ٌةَريِغُمْلا لاقف سانلا َلَأَسَق «سانلا َلأْسَأ ىتح يِعِجْراَف ٌءْيَش هللا لوسر ِةَّنُس يف ِكَّل امو
 نب دمحم َماَقَق ؟َكُرْيَغ َكَعَم له 0 :ةرمدسلا اهاطعأف هللا َلَوسَو ثَرَسَح : هيف

 هَذَا ثعاجب مَ ءركي وبأ اهل ُهَدَْلَك «ةبنش هك ةريقملا لاق ام ّلِْ :لاقف ييِراَصنأْلا ٌةَمَلَْم
 وه ْنكَلَو ٌءْيَش هللا ٍباَتِك يف ِكَل ام : ه1 اَهَئاَريِم ُهْلَأْسَت ٍباَطَحْلا نب َرَمُع ىلإ ىّرخألا

 ىف. كلاعب هج ربع دال ووك وب تلك اهكتناو امك وهف هي. اتق نإ كيذخلا كا

 مقر «باتك «هننس يف يذمرتلا 28945(2) مقر «هننس يف دواد وبأو 1ك الك) مقر ءأطوملا

 .(ًةَنْيَيُع نبا ثيدح نم ٌحَصَأ وهو ُنَسْحَأ اَذَمَو َةَدْيَرُب نع باَبْلا يفو» :لاقو )7٠١(

 « ضئارفلا باتك «هننس يف هجام نباو كر (5736 مقر «ىربكلا هننس يف يئاسنلاو

 .(73 77 مقر َقَّدَجْلا ثاّريِم باي

 ءهحيحص يف ملسمو ,(501/7) مقر :هحيحَص يف يراخبلا جرخأ امك ؛نوعاّطلا ةيضق (5)

 كس ماّشلا ىلإ جرح ب ِباَمَحْلا نب َرَمُع َّنَأ :(7719) مقر ءاَهِوْحَنَو ٍةَناَهَكْلاَو ةَريطلاَ
 َتْجَرَح دق :ْمُهُضْعَي لاقف ءاوُفلَمخاَف ْمُهَراَشَتْساَو َنيِلَوَأْلا َنيِرِجاَهْمْلا اعدف ءاهب َعَقَو َءاََوْلا

 الو وللا لوسر ٌباَحْضَأَو سانلا ُةِّقَب َكَعَم : ْمُهُضْعَب لاقو ,.هنع َعَجْرَت نأ ىَرَن الو ٍرْمأِل

 ٍِفاَلَبْخاَك اوُفَلَتخاَق ْمُهَراَشَتْساو راَصنألا اعد من ا اذه ىلع ْمُهَمِدْقُت نأ ىَرَن

 فِلَمْخَي ملف ْمُهَراَشَتْساَو حْنَمْلا ٍةَرِجاَهُم نم ِضْيَرُق ٍةَحَيْشَم ده نما مهريغا اعد مث « مهباحصأ

 ا را اذه ىلع مَ الو يانا عج أى: را

 لئاالهب مناة نار عند اذإو «ديلع اوثتققاالف رضذأب دب تشو اذإ :لوذب هلا كوس

 .َفّرَصْلا ّمُث ه5 ٍباَطَحْلا نب ُرَمُع هللا َدِمَحَق .«هنم اًراَرِف اوُجّرْحَت

 - ؟108- 191 /7ج :عماسملا فينشت 55١« - 4588ص :عناوملا عنم :يف هنع لقّنلا رظني 7



 لوص ملِع ٍدِص ىلإ ٍلوصَولا ٌجاَهْنِم ا مل اَقَم ىلإ لوّصولا كاهن اللا فو

 ِتدّدرَت ىَّنَح ضْئارٌملا يف ًاَدْيَر ٌيعفاَّشلا قافو اّمأو» :''"ٌيدزواملا لاق أ“ ا لهاا لو اكس هك إيكو لاي سك د .(١)١ه ف 5
 , "0"20هداهتجا َقْفاَو هداهتجا َناكف ءِديَرِل ًاديلقت ال ليلدل َوهَف ءِديَر نع ةّياوُرلا - 27 7 5 001 2 7 6 م ل

 . ملعأ هللاو

 [هقيرعتو هِتّيُجُح ْمَدَع :ماهلإلا]

 لق 93 3 2ع
 0 هرطاّوخب اموت ل ٍةَِث ٍمَدَعِل ؛ ةححب د سبيل 1 ُماهْلإلا : لاسم

 فلي تاتا

 حرش .400ج :عماللا ءايضلا 5 - 7” /7ج :علاطلا ردبلا .199ص :عماهلا ثيغلا
 .595 /؟ج :عطاسلا بكوكلا

 .ليلق لبق هتمجرت تمذدقت )١(

 مامإلا تعد علا تبابسألا رّكَّذ دقف «يدرواملا 5 مالك نم ىحوتسم ىنعملا اذه (؟)

 ./8/١ج :يواحلا باتك يف هيلو دير انديس لوقب ّدخأي نأ َيِعِفاَّنلا
 ؛كض ديز ّبهذم هيض ٌئعفاشلا راتخاو» :هنأك يعفاشلا ينصحلا نيّدلا ُيقت مامإلا لاق

 يف رن هنأ :ديز بهذمل هرايتخا ىنعمو «سايقلا ىلإ برقأ هنألو .«ديز مكُضرفأ» :هلوقل
 ةيافك .ًادهّنِجُم دّلقُي ال ّدهتجملا ّنأل .اهدّلق هنأ ال اهب لمعف «ًةميقتسم اهدَجوَف هتّلدأ
 .7 /7ج :ينيبرشلا بيطخلا مامإلل جاتحملا ينغم :رظني و 377"*2ص :رايخألا

 /١ج :عماسملا فينشت 27517/4ج :طيحملا رحبلا «508ص :عناوملا عنم :رظني ()
 حرش :457ج :عماللا ءايضلا ,3375 /7ج :علاطلا ردبلا «550ص :عماهلا ثيغلأا؛

 .3591 - 54٠ /7ج :عطاسلا بكوكلا

 ةدامإ١5 /77ج :سورعلا جاتو 46888 /7١ج :برعلا ناسل يف ءاج امك :ةغل ُماهلإلا (54)

 َيِقلُي نأ ٌماهلإلاو هاّيإ هّمهلي نأ هلأَس :هاّيإ همّهْلَتساَو ءهاّيإ هَّقل :ًاريخ هللا همهْلأ» :(َمَهَل)

 ُءاَسَي نم هب هللا ٌصُحَي يخّولا نم عون وهو ءَكْرَّئلا وأ لغِفلا ىلع ِهْنَعِبَي ًارمأ سْفَنلا يف هللا
 . (هدايع نِم

 .(أ/755ق) ةياهن (*:)

 الو هيفنإ ال لمعلا ُروجَي ال ٌلايخ ِهّنإ) : : اولاق دقف .ةّنُسلا لهأ ءاملع ٍريهامج ٌلوق وهو (5)

 لح :ةلدألا عطاوق :رظني .«ملِع يغب لمع ٌحيبَأ ام باب يف اهّلك ججُلا ٍدقَك دنع الإ هريغل

 ا خ- 587/4 ج :بجاحلا عفر 277 /7ج :حيضوتلا 79١, /"ج :رارسألا فشك 4
 0اس : عماهلا ثيغلا «159/7ج :عماسملا فينشت ١١« ١ص :عماوجلا عمج ٠

 ريرقتلا 2/84 /؟ج :ريبحتلا «7//401ج :عماللا ءايضلا لاله /7ج :علاطلا ردبلا



 هيرو ُمَدَع :ماهلإلا

 همَرْلَي هبِحاَص ٌقَح يف ُةَبُح َماهلإلا َّنِإ) :مهِلوَق يف ''”ةّيِفوُّصلا ضعبل ًاقالخ

 . (هب ُلَمَعْلا

 ايل رنا يلا يال وعجو را ول وكلب تااقلا رن د هيف مايطاو
 - 5 فز

 . موقلا ٍبتك يف ٌرَرَقُم وه امك .' ٍهِداِبِع نِم

 يحّولاك مهب َقّلعَت اذإ ءهِريَغ ٌّقَحو

(00) 

(00 

 هيل

 ِهَّقَح يف ٌةَبُح َرِهَف لي هللا ما ُماهلإلا اّمَأو» :ٌكاملُعلا لاق
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 - ١84 /4ج :ريرحتلا ريسيت «591/7ج :عطاسلا بكوكلا حرش 97 /”ج :ريبحتلاو

 .797ص :لخدملا :1١/571ج :رينملا بكوكلا حرش «٠51١ص :لوصولا ةياغ «ه6

 فينشت يف يشكرزلا ٌُمامإلا هنع لقن امك هيلامأ يف يدْروَرِهَّسلا نيدلا باهش مامإلاك

 :هيواتَق يف ًاضيأ عولصلا نب | مامإلاو «5/١40ج :طيحملا رحبلا و١٠1 /؟ج :عماسملا

 ٌرْذَّصلا هل َحّرشنَي نأ هيمالغ نيف ءىلاعت ٌقحلا نم ٌّقَح ٍرِطاَح ُماهلِإ») :لاقف ء59/1ج

 ردبلا ,.38617 -565ص :عماهلا ثيغلا :رظنيو . .اَرَخآ ٍرِطاَح نم ٌضِراَعُم ُهَضِراَعُي اََو

 97 /7ج :ريبحتلاو ريرقتلا «40ا//؟ج :عماللا ءايضلا "75 0 /7ج :علاطلا

 :ريرحتلا ريسيت 2597 597 /7ج :عطاسلا بكوكلا حرش ءال4ال /١ج :ريبحتلا 14

 .79!ص :لخدملا «.5١4ص :لوحفلا داشرإ «١5١ص :لوصولا ةياغ «185 /4ج

 ١١1١2ص :عماوجلا عمج يف يكبّسلا مامإلا فيرعت وهو ءًاحالطصا ماهلإلا فيرعَت اذه

 يرانا َج : علاطلا ردبلا :رظنيو

 ىلإ كوعدَي ملعب َبلَقلا كّرَح ام ُماهلإلا» :هلوقب ٌيِسوُبَّدلا ديز وبأ يضاقلا ُمامإلا هفّرعو

 عفر :748/7ج :ةلدألا عطاوق :رظني .«ةّجحُح يف ٍرظَن الو ٍةيآب لالدتسا ريغ نِم هب لمعلا

 .771/1ج :رينملا بكوكلا حرش ءا/85 /7ج :ريبحتلا 20817 /4ج : بجاحلا

 2159/1؟ج :عماسملا فينشت 79١ /7ج :رارسألا فشك 77 /7؟ج :حيضوتلا :رظني

 ريرقتلا «407//؟ج :عماللا ءايضلا 770 /١ج :علاطلا ردبلا .105ص :عماهلا ثيغلا

 ١814 /4ج :ريرحتلا ريسيت 2591 /7ج :عطاسلا بكوكلا حرش 797 /8ج :ريبحتلاو

6. 

 ا ُمامإلا هّلاق ام ٌركذأ نأ هتّيجُحو ماهلإلا نَع مالكلا ةياهّن يف ركذلاب وكلا نمو
 ماهلإلا ٍلصأ ٌراكنإ َّنأ مملعا ولا 01ج ةلدألا عطاوق يف ماهلإلا لصأ نَع يناعمسلا

 ٌقحلا نبي زبيمّتلا يف ُلوقنو هل ًةمارَك فطلب ٍدبعي ىلاعُت هللا َلعفَي نأ زوجيو ٌلوجَي ال

 ب هّدرُي اه ةّنْسلاَو باتكلا يف نكي ملو ؛«ّبنلا عرش ىلَع ٌماقتسا نّم لك َّنأ : كلذ نِم لطابلاو



 و

 9 2 ٍلوُصألا ملِع ِدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصَولا ٌجاَهْنِم

 [ةسيئّرلا هقفلا ٌُدِعاوَق]

 ةفيقاخ

 : ِروُمَأ ٍةعَبرَأ ىلع وقِفلا ىَبَم» :هللك 2'”نيَّسُح يضاقلا لاق

 ويقلل باحصتسا ُثيَح نم ينعت ّكَّشلاب ُعَكرُي ال نيقيلا : : اًمدحأ
 . "ةراهظلاب ْذُحُأي ٍتَّدَحلا يف ٌكَّشو ةراهلكلا َنَّنيَت نم : هِلِئاسَم

 .فّلتلاب هنامضو «بوصغملا 5 توجو : : هلئاسم نمو كلا رفا نأ :ىن

 عمَجلاو نقلا ناو ةةلئابس نمو ريما تلت ةةقكلا نأ : تلال

 . هطّرشب رّمَّسلا يف رظفلاو

 ُلَكَأ : هِلِئاسَم نمو  ةدّدشملا فاكلا حتفب  ةّمُكحُم ةّداَعلا َّنَأ : عباّرلا
 « ضيحلا

 ٍتاليوسُت نِم َكلذ ٌنوكَيو ٌدودرَم وهف ءّيبنلا عرش ىلَت ٌميقتسي ال ام ّلكو ءٌلوبقم وهف -
 ؛دبعلل ٌةمارك ىلاعَت هللا رون ًةدايز ركدُت ال اّنَأ ىلع ءهُدَر بجّيو «ناطيَّشلا سواسّوو سّْنلا
 الف رومألا عيمج يف هلوق ىلإ ّعِجرَي نأ وهو ؛هّنوُلوقَي يذلا ٍلوقلا ىلع امِإف هل رن ةدايزو
 3 ماهلإلا ٍلوبقل ًاقيقد ًارايعم ربَتعُي ثلث ُهنم ٌمالكلا اذهف .«ٌمكحأو ٌملعأ ىلاعت ُهللاو ءهُقِرعَت
 .ملعأ هللا و ء«ٌدودرَم وهف هضّراَع امو ٌلوبقم وهف عرشلا قفاو ام نأ وهو هدر

 .باتكلا اذه نم 71 :ةحفصلا يف هتمجرت تمدقت )١(
 اَل ْمَأ ْءْيَش هنم ّجَرََخَأ هيلع َلَكْشَأَف «ًائيش ِهِنظَب يف مكدحأ َدَجَو اذإ» :هلوق كلذل دهشي (؟)

 ٌباَنِك :هحيحص يف ٌيراخبلا هجرخأ .«ًاَحيِر َّدجَي وأ اَثْوَص ٌَعَمْسَي ىتح ٍدِجْسَمْلا نم ّنَجْرْخَي

 ُباتك هحيحَص يف ٌملسمو (1517) مقر : ةقتكشي يدع كقلا ومن افون أل ةجاب دو وضولا
 هتراَهطب َيْلَصُي ْنَأ ُهَل ِثَدَحْلا يف ّكَش م َةَراَهطلا َنَّيَت نم َّنَأ ىلع ٍليِلَدلا باَب .ضيتحلا
 .هل ظفللاو 031) مقر ءَكْلَ

 5 .87”ص :يطويسلل رئاظنلاو هابشألا .«َرارِض الو َرَرَض ال» : يلا لوق اهلصأو 0

 ل :ةرقبلا] «َرتشلا مكي دي 1و رمش ْمْححِب هلل ُديِرث» :ىلاعت هلوق اهيف لصألا (5)
 | َنيِرْسْم متعب امَّنِإ) :هلوقو 178 :جحلا] «ّحَرَح ني ِنيِدلأ يف ٌكَلَع َلَحَج اَمَو : ىلاعت هلوقو
 الو اوُرّسَج : :ىبعلا لوك تاك ءاتدآلا تاعك ةئراكبلا هجرخأ .«َنيِرْسَعُم اوُكَعْبُم ملو
 ا . (0الالا) مقر وال ولع ولو تقفل كسب ناكر .«اوُوْسعت

 ١ هلع ويف انتخ نوالسملا هكر'ام» : هو دوعن نب هللا ذيع ليلجلا يباحنفلا وق اهلصأ :(8)



 امش ضع

 0 ٌةسيئّرلا ِهَظِفلا ٌدِعاوف

03 
 ةّيئلا ٌبوجو : هلئاسُم نمو 00 رومألا ناو : مهضعتب ب دارو :ٌتلق

 َمدُع ٌنيقيلا دّصقُي مّل اذإ َءِيَّشلا َّنَأل ؛لّرألا ىلإ هّعوجُر نكمُيو «ةراهظلا يف
 .ملعأ هللاو . هلوصُح 0 0 7

 هذ ه9 ه2
 نع توعد نع

 دنسم ؛هدنسم يف دمحأ هجرخأ ثيدحلا و «84 ص :رئاظنلاو هابشألا :رظني .«ٌنسحَح -

 مقر ءايركز همسا نم ءطسوألا يف يناربطلا 7560(2) مقر «هنض دوعسم نب هللا دبع

 مقر .ةفاحق يبأ نبا ركب وبأ «ةباحصلا ةفرعم باتك ءكردتسملا يف مكاحلاو .(505)

 لاق .«ًالاسرإ هيف َّنأ الإ هنم حصأ دهاش هلو ءهاجرخي ملو دانسإلا حيحص» :لاقو (4478)

 .«نوقثوُم هّلاجر» :١/178ج دئاوزلا عمجم يف ُئيمثيهلا ٌمامإلا
 ةدعاقلا هذه يف لصألا» :8ص :رئاظنلاو هابشألا باتك يف ٌيطويسلا ظفاحلا مامإلا لاق

 ظفللاو )١4017( مقر :ملسمو )١( مقر :يراخبلا هجرخأ .«تاّيَّنلاب ٌلامعألا امّنإ» :هلوق
 .يراخبلا مامولل

(00 



3 

 | 00 ا َضْراعَت ميبمك م

 ؛َكلذ َراَج ول ْذِإ ءهِمَدَِق ىلع ٌلاَدو مّلاَعلا فرد ىلع ٌلادَك ُرَحآلا هيلع ء ندي يع

52 0 

 5 لوألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصُؤلا ٌجاَهنِ

 حيجارّتلاو لّداعتلا ُثَحِبَه

 م ه م

 اهِضّراعَت دنع ةلدألا نيب

 [نيعِطاقلا ٌلداعت]

 ام يِانَت ىلع امُهنِم ّلُك َكْدَي ْنآِب ءامهّلباقت يأ

 ا نييِفانتم نيعطاقِل ٌدوجو الف «نايفانتُملا عمتجيق كيل راد كل

 [نيترامألا لداعت]

 ِسْفَن يف امهِدَحَأل يود لاقت ٌعنَبمَي اذكو» :ُءامّلْعلا لاق

 "”(عراّشلا م يف ٍضُراعَتلا نم ردع ؛ِرمألا

00 

00 

 ةرفز

 .(لّداعَت) :78/1ج :علاطلا ردبلاو «7١1١ص :عماوجلا عمج يفو «لصألا يف اذكه

 ؛7/4١1ج :يدمآلل ماكحإلا :رظني .ةّمئألا نم ٌريثك هاكح امك ءءاملعلا قافّناب اذه

 /"ج :جاهبإلا 85١, /1ج :رصتخملا نايب 217717و1778 /7؟ج :بجاحلا نبا رصتخم

 /؛ ج :طيحملا رحبلا «7١1ص :عماوجلا عمج .005/4ج :بجاحلا عفر ؛« 68

 ؛(528/؟ج :علاطلا ردبلا ,١55ص :عماهلا ثيغلا 2178/7ج :عماسملا فينشت «*

 ؛111/1ج :عطاسلا بكوكلا حرش :4159/8ج :ريبحتلا :«577/7ج :عماللا ءايضلا

 498٠ص :لوحفلا داشرإ :4//501ج :رينملا بكوكلا حرش «٠4١ص :لوصولا ةياغ

 . يعي رمألا سف يف نيتفاكتم ٍنيِتراَمأ مكشلا ىلع ىلاعت هللا بصي نأ ىتعم ىلع كلذو
 َراَج ْنَِو ؛َحَجْرَأ ِنِييَتعملا دشأ نوحي نأ ديال أل ؛ ٌعونمم وهو ّحجَرُم اًمهرحأل نركي هل

 ىلإ ٌبوسنملاو .ِءاَهَقُفلا ِةَّماَع ٍبَمْذَم نم ٌرِهاظلا وه اذهو «َنيِدهَتجملا ٍضْعَب ىلع ةٌَؤاَفَح

 ماكحإلا امرأ طول يا طيحشلا ردجللا وطني :يعرتتلا مامإلاو قي مامإلا
 م 155/7ج :جاهبإلاو جاهنملا 21778 /7ج :بجاحلا نبا رصتخم 7٠ /4ج :يدمآلل



 طعس كمدخل.

 0 دهّتِجُملا ٍلاوقأ ضصضراعَت

 ِءاملُعلا ِدُدرَت أشنَم ّرهو ءًاعطَق ٌمِقاوَف دهتجُملا ِنْهِذ يف نيئرامألا ُلٌداعَت ام
 «نيئرامألا ُلُداَعَت هنهذ يأ دهتجُملا مْهَو يف َعَقَو نإَف «©"”لئاسَملا ضعَب يف

 ."”امهريغ ىلإ عجريف امهّل ظْقاسَتلا "”اهبَرقَأ :لاوقأف
 [دهتجُملا ٍلاوقأ ضراعت]

 ُمدَقتُملاو هلوَق وه امُهنِم ُرخأتُملاَف ءنابِقاعتُم ٍنالوَق ٍدِهتِجُم نع َلِقُت اذإو
 ءّرصِم ىلإ مدل امل هفّلاَح َّمُت ءَدادْغَب يف ٌئعفاشلا هلاق يذلاك ءهنع ٌعوُجِرَم
 يف الإ ! ميدقلا ىلع ٌمَّدَقُم معدنَو ةئ'.لوُمعم وهو ديدجلا هباحصأ دتع وكسيو

 أ ايليلد ناك أ ايف كثيدحلا ف ٌحَص لاش را وعي

 اَمَق امهيف رظنُيَف ءَّعَم امِهّلاَق ْنأب «نيبقاعتم ٌريَغ نالوق ٍدهتجم نَع َلِقْن اذإو

 ثيغلا 2178 7ج :عماسملا فينشت «7١1١ص :عماوجلا عمج 47١« /؟ج :رصتخملا نايب

 /؟١ج :عماللا ءايضلا 2417١ /8ج :ريبحتلا ,778 /؟5ج :علاطلا ردبلا «١55شص : عماهلا

 :رينملا بكوكلا حرش 2١15٠0 ص :لوصولا ةياغ «544/7 :عطاسلا بكوكلا حرش 5

 ١١7. ص :عماوجلا عمج يف يكبسلا جاتلا هححًّحص و 4

 يف بجاحلا ُنبا و «ءاهقفلا رثكأل هّبستو .7/4١7ج :ماكحإلا يف يدمآلا ٌمامإلا َبهذو

 .اقلطم كلذ ٍزاوج ىلإ مهروهمجل هبَّسَنو 17780 /7ج :هرصتخم

 جاهبإلا ,.505/5ج :بجاحلا عفر يف يكبسلا جاتلا ٌُمامإلا هاكح امك ءاملعلا قافّناب اذهو )١(

 :عماهلا ثيغلا «1728/7ج :عماسملا فينشت 4٠١« /4ج :طيحملا رحبلا 494 /7ج

 :عطاسلا بكوكلا حرش :477 /1ج :عماللا ءايضلا ؛774/7؟ج :علاطلا ردبلا «١15ص

 .١4١1-٠5١1ص :لوصولا ةياغ ,49/7ج

 بكوكلا حرش :رظني و 74٠ /7ج :علاطلا ردبلا يف يّلحَملا نيِّدلا لالج ُمامإلا لاق امك (')
 .599 /7؟ج :عطاسلا

 2777ص :عماهلا ثيغلا 2179 /7ج :عماسملا فينشت :رظني .ءاملعلا نِم ريثك ُلوق وهو (0

 .١4١ص :لوصولا ةياغ 2.5944 /7ج :عطاسلا بكوكلا حرش 4٠ /7ج :علاطلا ردبلا

 27١7 7/4١7ج :يدمآلل ماكحإلا 20754 - 017/0ج :لوصحملا :يفامك اذه ()
 /1ج :عماسملا فينشت «7١١2ص :عماوجلا عمج ير ب : جاهبإلاو جاهنملا

 حرش 75٠0-2547 /7؟ج :علاطلا ردبلا «.514 57ص :عماهلا ثيغلا ء01/١- 3

 .١5١ص :لوصولا ةياغ ءال* -7/7١١7ج :عطاسلا بكوكلا



 الا ا
 ٍلوُصألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصْولا ٌجاَهنِم ل

 ازهو» :امهادحإ يف دهتجملا لاق نأكك * هلوق وهف ا ع : 4 ع م عب هاد 5؟4ج(#)» < ف 50 7

 امهاّدحِإ يف دَجوُي مل ْنِإَف رَخآلا ٍلوّقلا َنوُد ًماكحألا هيلَع َعَّرَقو .«هبشأ يدنع
 وهو ًاعِضوَم َّرَشَع ًةَعضِب يف َيَعِفاَّشلل ُدّدرَّتلا اذه عقَوَو ءامهنيتب ٌدّدرتُم وهف ٌراعشإ

 7ع انو ناش ولخ ىلع لو

 [دهتجُمملا لوق ىلع ُجَرَخُملا لوقلا]

 ءاهريظن يف ٌلوَق هَل فرو ٍةَلَأسَم يف ٌلوَق دهّتجُملِل فرعُي مّل اذإو» :اولاق
 .0ئاحصأ هجتيخ اجرت ًالوق ىَئُي اًهريظت ىف لوقلا اذهف

 ىَّبَح ٌجّرِخُم هّنأب ًادّيقم اَّلِإ ٍدهتجملا ىلإ َجَّرَخُملا ٌلوقلا بَسنُي الو» :اولاق
 ءلود الإ دهتجملا ىلإ تَسنُي نأ ينبني ال هنأ امك... "”"صوتفنملاب ستليال
 .هب ٌلوقَي الو ُهاضرَي ال دَقَف هل ًابَمَذَم ىّمَسُي ال هيالك نِم َّمِهُف ام َّنأل ؛ُحيرَّصلا
 وهو ؛مهمامإل ًابهذَم هودّلَو اَم َميِمَج اوّمَسو هَنيِدَلَقُملا يف اَّسَف دق ٌّرْمَأ اذهو
 . ”0مهنم لهاسَت

 .(ب /7ق) ةياهن (*)
 )١( /"ج :جاهبإلا 73017 /4ج :يدمآلل ماكحإلا :514 /0ج :لوصحملا :رظني 07707

 .ةقباسلا عجارملاو
 ؛«١١١ص :عماوجلا عمج «577/4ج :طيحملا رحبلا 2077 /0ج :لوصحملا :رظني (؟)

 247 747 /7ج :علاطلا ردبلا «116 ص :عماهلا ثيغلا 017 - 177 /7ج :فينشتلا
 :لوصولا ةياغ 1/٠4 /7 :عطاسلا بكوكلا حرش «4517- 454/7 :عماللا ءايضلا
 .١14١ص

 .ةقباسلا عجارملا :رظني (5)
 , يلا قالخألاو بادآلا ٍةلمج نم هّدع لب ءًاريثك هيفَد َينارعَّسلا ٌمامإلا هيلع َدَكأ ام اذه (5)

 ب ءاملعلا بتارم ىلإ نيبلاّطلا داشرإ يف لاقف ملعلا ُبالظو ٌءاملعلا اهب ىَّلحتي ْنأ يغَبْنَي
 ...الوق ٍدهتجُم ىلإ وزعي الف «لاوقألا هِوْرَع نع َعّروتَي ْنأ اهنم و» :117 - ١١١ص :نيلماعلا
 ىَسُي ال عِراَّشلا نَع ءاج ام ٌعيمجُف ءّتام ْنأ ىلإ هنع ْمِجرَي ملو ههّلاَق ْنِإ الإ ًابهذم الو

 هن ام كلذك «مالسإلاب نّيدَت نم َّلُك ىلع اهب ُلَمَعلا ُبجَي ٌةعيِرَش وه لب ءدَحأل ًابعذَم

 1 4 رس ل وم ة ساس
 5 و ؛هودلق يذلا دهتجملا كلذ بهذم ىلإ نيجراشلاو نيفلؤملا مالك ميهافم اوَرَع
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 [حجاّرلا ٍلوَقلاب ٍلَمَعلا ُبوجُو]
 ُناحْجرلا ناك ٌءاوَس هب ُلَمَعلا بجي يذلا :وه َنيّلوُق ّلُك نم ُحِجاّرلا :ٌّعْرَف

 ©”(حجاّرلاب لمعلا ىلع ةردّقلا عم حوجرَملاب ٌلمَعلا ٍدَحَأل سيّلو» :اولاق
 دق اي ردع وخأ نلع و هل 171 را انل قروب ا: نعال هلاك

 لاقو :عحرعلا ِدقفل نيِليلَّدلا ا ٌلَمعُي الف هّدْنِع ٌّنَظِب َحيِجرَت ال ْذِإ كانط

 ٍلّمَعلا يف رِّيخَت نطلب امّهادحإ َحُجُر ْنِإ» :هللا ةمحر "”ٌيِرْصَبلا هللا دبع وبأ
 ١ قف علت َحَجُر اَمِب الإ ّيرْضَبلاو يضاقلا دنع لمعلا بجي الق .«امُهَنَب

 [تاّيعطقلا يف ٌحيجرتشلا]

 ؛ٌتَضَراعَت ول ْذِإ «اهنيب ٍضُْراعَتلا مّدعِل ؛ٍتاّيعطقلا يف ٌحيجرَت الو» :اولاق

 . 00د امك نايفانتُملا عّمّتِجال

 دهتجُملا مالك ؛يجي ال ءًادّلجم نيرشع وحن ٍباتك لك ٌراص ىتح ءأضعَب مهضعَب ديلقت ىلإ 9

 .هناكم يف عجارتلو «كلذ خلإ .«ًادجاو ًادَّلجُم هنم عم اذإ

 .عامجإلا هيف لِقُث لب «ةلبانحلاو ةّيعفاّشلاو ةّيكلاملاو ةّيفنحلا نم ءءاملعلا ريهام ٌلوق وهو )١(

 /؟ج :عماللا ءايضلا ؛87 /؟ج :تومحرلا حتاوف ٠١١ /4ج :رارسألا فشك :رظني

 "2١١7 ص :عماوجلا عمج ,.757/15ج :يدمآلل ماكحإلا ,90/١57ج لوصحملا

 ثيغلا ,109 /1ج :عماسملا فينشت :476 /1ج :طيحملا رحبلا ,709/ج :جاهبإلا

 ١18١2ص :لوصولا ةياغ ءا/05 ,747/7ج :علاطلا ردبلا .575- 56ص :عماهلا

 .519/5ج :رينملا بكوكلا حرش 4757 - 5١57 /8ج :ريبحتلا

 .785ص باتكلا اذه نم :ةحفصلا ىف هتمجرت تمّدقت ()
 .باتكلا اذه نم ١ جفا ى يع تنام 0

 :طيحملا رحبلا ”21١7 ص :عماوجلا عمج «709/7ج :جاهبإلا :يف امهنع لقنلا رظني )ع

 /١ج :علاطلا ردبلا .555ص :عماهلا ثيغلا «.11/5 - ١77 /75ج :فينشتلا «475/4ج

 :لوصولا ةياغ ء1-6/7١9/05 :عطاسلا بكوكلا حرش «4747/8 :ريبحتلا ؛"5417

 ص١ ١4.

 دقو ءتاّيئّظلا يف لب تاّيعطَّقلا يف يرجي ال مهّدنع ُحيِجرّئلاف «ءاملعلا ريهامج ٌلوق وهو
 - 2/47 /7؟ج :ناهربلا :رظني .نيعطاق نيب لُّداَعَّتلا ثحبم يف ّرم امك ٌقاَفّتالا هيف يكُح



 ٍلوُصَألا ملع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصُولا ٌحاَهنِ 8 76

 [خِساَت ٌرْخأتملا]

 وأ اناك نيتيآ نم امُهنِم مّدّقَتملل خِساَن ٍنيَضِراعَتُملا ِنيَّضْنلا نِم رُخأتملاو
 .©"”خسّنلا طْرشب ِرَبَحو ةيآ وأ ءَنيَرَبَح 200

000 

00 

 قرف

 [ةاوُرلاو ةّلِدألا ةرثكب ٌحيجرّتلا]

 [امهِدَحَأ ِءاغلإ نِم ىَلوَأ ِنيَليِلَّدلا لامعإ]

 :يدمآلل ماكحإلا 575 /5ج :لوصحملا :7790ص :ىفصتسملا :477ص :لوخنملا
 بيرقت «7١1ص :عماوجلا عمج 7١١ /8ج :جاهبإلاو جاهنملا .748/4-144ج
 ,844/1ج :علاطلا ردبلا :«477- 457/4ج :طيحملا رحبلا ؛19587ص :لوصولا
 /١ج :عطاسلا بكوكلا حرش :«4794 - 5358/7ج :عماللا ءايضلا 2417؟9/8ج :ريبحتلا

 ص :لخدملا «4//507ج :رينملا بكوكلا حرش ء١4١ص :لوصولا ةياغ ءالهل 71
 نك
 /١ج :يسخرسلا لوصأ :رظني .ةلبانحلاو ةّيعفاّشلاو ةّيكلاملاو ةّيفنحلا ٍريِهامَج ٌلوق وه اذه

 2ء١19ص :لوصولا بيرقت «4 /7”ج :ريبحتلاو ريرقتلا ١54 /”ج :رارسألا فشك ؛١

 0174/5 ج :عماسملا فينشت .7١1ص :عماوجلا عمج :4594/7ج :عماللا ءايضلا
 لال 71ج :عطاسلا بكوكلا حرش 14 /1ج :علاطلا ردبلا «.537ص :عماهلا ثيغلا

 :507/4ج :رينملا بكوكلا حرش :«41794/8ج :ريبحتلا .١5١ص :لوصولا ةياغ
 .7"ة”ص :لخدملا

 .دانسإلا بسحب حيجرتلا ثحبم يف ليلق دعب ًالّصفم ثحبلا اذه رظني

 . نيّضراعتملا َنيّلِيَّدلا نيب ٌعمَجلا َّنأ ىلإ اوبهذف «ةلبانحلاو ةّيعفاّشلاو ةّيكلاملا ٌبهذم وهو
 ةّحص ظرشف «ناليلّدلا طَقَس اَلإو ءامهدحأل ٌحيِجرّئلاف نكمُي مل نإف «حيجرتلا نم ىلوأ
 :عماللا ءايضلا ١9ص :لوصولا بيرقت :رظني .امهنيَب عملا ناكمإ ُمدَع مهدنع حيجرّتلا

 , ٠915 947/0ج :لوصحملا «١/404ج :ةلدألا عطاوق «.159١ص :ةرصبتلا «459/7ج

 471-418 /4ج : طيحملا رحبلا «7١1ص :عماوجلا عمج 79١8-71١ /”ج :جاهبإلا
 /"ج :عطاسلا بكوكلا حرش ,746 7544 /7ج :علاطلا ردبلا 2118 /؟ ج :فينشتلا

 :'1/4ج :رينملا بكوكلا حرش «4177 /8ج :ريبحتلا ,.١15ص :لوصولا ةياغ 4

 است الإو ءامهنيت ٌعمجلاف نكمُي مل نإف «حيجرّتلاب أَدِبَن : اولاقف «كلذ يف ةّيفنحلا فلاخو



 هه 0 اًمهِدَحَأ ءاغلإ نِم ىَلوُأ ٍنيَليلَدلا لامعإ

 َ 2ع 82و و

 لَمَعلا ْنِإَف ءٌباتك اهّلَباَك نس نيَضراعتُملا ُدَحَأ ناك ولو هيلع ٍرَخآْلا حيجرتب

 ًافالخ «هيلع َهّن نكرإ لوررتخلا يلعب ك اعلا ني عاتب ايو ولا تر اس

 ىلع لمَتْسُملا ''اِذاعُم ثيدحب ةَّئَّسلا ىلع َباتكلا مَّدَق نم َدنَتسا دقو

 هللا ٌلوسر َيضَرَو هلك هللا لوسر َهّنُسِبَف هيف مكحلا دجَي مل ْنِإَ هللا باتكب يضقتي

 .ٌكلذب

 ص
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 0 ساّنلِل نينو راع هِلوَق ىلإ لكس !تادكلا ىلع ةَّنّسلا مَّدَق نمو

 ؟طهْتَتبَم لِحلا ُهُؤاَم ٌروُهَطلا وه» : رحّبلا يف لكي ُهلوَك "”ةلاثم .ةيآلا اا م

 «4 7 /؟ج :ريبحتلاو ريرقتلا «17 /75ج :يسخرسلا لوصأ :رظني ءناًضراعتملا ناليلّدلا

 .797/؟ج :تومحرلا حتاوف 177 /7ج :ريرحتلا ريسيت

 ِباَتِك .هنئس يف دواد وبأو )55١1١54(«2 مقر «لبج نب ذاعم ثيدح «هدنسم يف دمحأ هجرخأ 0(

 باّتِك ءهنئس يف يذمرتلاو .(5097) مقر ِءاَضَقْلا يف يأرلا ٍداَهيَْجا باي ٍةَيِضُمَأْلا

 ٌتيِدَح١ :لاقو ,.(178) (170) مقر ِءيِضْقَي تْيَك يِضاَقْلا يف ءاج ام باَب ءماكحألا

 َليماَرَمْلا «ريبكلا يف ُينارّبطلاو .(ٍلِصَتْمِب يِدْنِع ُهداَنْسِإ َسْيَلَو ِهْجَوْلا اذه نم الإ هَفرْعَت ال

 ام باب «يضاقلا بدأ باتك :ىربكلا هننس يف يقهيبلاو 0951(2) مقر «ٍلَبَج نب ٍذاَعُم نع

 نب وِرْمَع نب ِثِراَحْلا نع ِنْوَع يبأ نع ة 6 دسف م :يتنملا هب. يفيو يضاقلا هب يضقي

 لاق هيض ٍلَبَج نب ٍذاَعُم ٍباَحْصَأ نم ٌصْمِح ٍلْهُأ نم ٍساّنَأ نع ٌةَبْعُش نب و ٍةَريِغُمْلا يِخَأ
 ٍذاَعُم ِباَحْضُأ نع وِرْمَع نب ُتِراَحْلا» : :االال /1ج ريبكلا هْجِب ِهْخِيِراَت يف هبقيَم ُيِراَحَبْل مامإلا

 .كاديج ذل قدي اَلَو حِعَي ال ٍنْوَع وبأ ُهّنَعَو

 بنك ف رك ام ًاًريثك ثيدحلا انه» +86 /4 ةريثملا ندبلا ئق.نقلملا نبا ٌمامإلا لاق

 - لقّتلا لهأ عامجإب ٌفيعض ٌتيدح وهو «هيلع نودمتعَيو «َنيِئَّدَحُملاَو نيّيلوصألاو ءاهقفلا
 .« مّلعأ اميف

 .(44) ةيآلا «لمنلا ةروس (0

 «نكمأ ام امهّنيَب عّمِجُي لب باتكلا ىلع ةّنّسلا الو ةّنشلا ىلع باتكلا ميدقت مدَع ُلاثم يأ 0

 . مّدقت انك علا بهذُم وهو ْ

 يذمرتلاو .«(8) مقر ِرْحَبْلا ِءاَمِب ِءوُضْوْلا باي ءَراَهطلا ٍباَتِك ءهننس يف دواد وبأ هج رخأ

 :لاقو :259) مقر ٌروُهَظ ُهَّنَأ رْخَبْلا ٍءاَم يف ءاج ام باب «ةَراَهَطلا باوبأ باّتِك ءهننس يف
 - «ىربكلا يف ُيئاسّنلاو .«يبنلا باَحْصْأ نم ِءاَهَقُفْلا ٍرَثْكَأ ُلْوَق وهو ءٌحيِحَص ٌنَسَح ٌثيِدَحا



 روشألا لع ننساكم لإ قرشا اين ها

 َمَحَل وأ» :هِلوَق ىلإ 4م َِإ َن حدا ام أ آل لث» :ىلاعت *هِلوُت

 رَبلا ريزنخ ىلع لا انو ءرحبَبلا ٌَريزنخ ُلّوانَتَي امهنم لكف 217ج ريف

 . ””نيليلَدلا نيب ًاعْمَج ؛ٍناهْدَألا ىلإ ردابتملا

 ٌعِسان وهف ءامُهنِم رّخأَتُملا َملُعو «ٍنيَضراعتملاب لمعلا دقت نإقل :اونات

 ٍلمَعلا ٍرَذعَتِل ؛امهريغ ىلإ عَجَر امهنم رُخأتُملا مّلعُي مل ْنِإو ءامهنم مّدقتُملل

 ُممَجلا َرْذَعَتو «عِراّشلا نم ٍدوُرٌولا يف ناضراعتُملا َنَراقَت ْنِإو ءامهنم ٍدِجاوب
 10101 يف مهكر ريكا 6 ثأب يجرم

 راقت 0 امُهَِيب ْمَلعُي مل نأ ءٍنيَضِراعتُملا نيب ُحيِراّتلا َلِهج ْنِإو

 نِإو ءامهنم ٍدجاوب لمعلا ٍرّدعتِل ؛ اَمِهِريَغ ىلإ َّعَجَر البق ْنَأ امهنيَب ُحسّنلا ةكمأو

 ديلا اهل نإ وكلا نفاع .طاقلا قت اديه كلينت ا كم
 كي

 حيج رّثلاو

0 
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 باب :ِةَراَهَلظلا ٍباَتِك ءهجام نباو :«(08) مقر .هنم ِءوُضْوْلاو ٍرْحَبْلا ِءاَم ٌركذ ءٍةَراَهطلا بانك -
 ةصخرلا باب ءءوضولا باتك «هحيحص يف ةميزخ نباو «0787) مقر ِرْحَبْلا ِءاَمِب ا

 لك نأب نايبلا ركذ ءهحيحص يف نابح نباو )١١١( مقر «رحبلا ءام نم ءوضولاو لسغلا يف

 فردت لون يمت الإ ضيفا ايمادتم قيطيملا اع أ حملا نمررشملا فدقاوم

 .(ة؟64)

 .(أ/77ق) ةياهن (#)

 )١( ةيآلا «ماعنألا ةروس )١55(.

 :علاطلا ردبلا .558ص :عماهلا ثيغلا ,177/7 ج :عماسملا فينشت :يف مَّدقت ام رظني (؟)

 ةياغ الدق 4/7 :عطاسلا بكوكلا حرش قالا جا :عماللا ءايضلا 10/1

 , :ريثملا بكوكلا حرش .«7*41 417/8 ج :ريرحتلا حرش ريبحتلا .575١ص :لوصولا

 : .١45ص :لوحفلا داشرإ -1١١,. 094 /4ج

 .طوطخملا نم ةحوللا هذه شماه يف امك ءُلَمَعلا ال ُعْمَجلا وه امّنِإ َرَذعتُملا َّنأل ()
 111ص :عماهلا ثيغلا 7//17 ج :عماسملا فينشت 01١7 ص :عماوجلا عمج :رظني (5)

 حرش ريبحتلا .517/5 _ عال /7ج : ا ءايضلا للا جا :علاطلا ردبلا ءاالث

 .4/١51ج :رينملا بكوكلا حرش « 4177" /8ج :ريرحتلا

 .ةقباسلا عجارملا :رظني (5)
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 مج © © هير داتا دع حا

 [ٍدانسإلا بسحب خيجرتلا]

 نيبو دهتجملا يِواَّرلا نيب ب طئاسولا ُةَلَق يأ ,ءدانسإلا ٌوُلُع : ب ليلثلا حَجَرَيو

 هِتظَمَيو هتئظِفو هطْبَضو هِعَرَوَو هوحَنو ِهِتْعَلو هِيَلادَعو يِواّرلا هَقفبو . للي حبنا

 و .هريَغ نود ِةّلادَعلا روهشمب ٍقوُنولا ِةَّدِشِل ؛ هيَلادَع ٍةَرهُّشبو ٠ . هتَعدب مدعو

 1 2 :نيفزم رثكأ هن و .''"دهتجُملا نِم م رابيخالاب قرم

 هعاّمسبو «ةباتكلا نود ٍظْفِحلا ىلع ليوُْتلاو .ِبَبَسلا ركِذبو يوُرَملا ظفحبو

 0 جو ةنوكبو :ةتاحلا رباكأ نم دنوكيو . بايت ريغ نو تينا

 دي اليخت مالسإلا 1 هزنوكبو 0 هر نكات ماكحأ يف لِ

 ُقَدطَتَي نيمسالا َبِحاَص نذل ؛ نيّمسأ يِذ َريُغو لدم نبع هن هنزكو . ٍفيلكتلا

 َّنأل ؛رابخإلاب هدنع ىَّكَّرُملا ىلع حَجرُيَن) :طوطخملا نم ةحوللا هذه شماه يف ءاج )١(
 .7548/7 ج :علاطلا ردبلا :يف امكوهو (.رّبَحلا نم ىّوقأ َةَئَياعُملا

 قاحسإ يبأ ذاتسألل ًافالخ ١١5. ص :عماوجلا عمج يف ُيكبُسلا ٍجاَّنلا هحّجر ام اذه (؟)

 هحّجر ام اذه» 18٠: /7ج :عماسملا هقيصت يف يدكررلا مامإلا لاق «ينييارفسإلا

 يربطلا ايكلإ ىكحو ءاهب حجري ال هنأ ذاتسألا هّلاق ام باوّصلاو ءٌفيعض وهو «فّئصملا

 رق و ِمُهَملا ٍةَدْوَج يف ِثاَنِإْلاَو ٍروُكذلا نيب ًاتواَفَت ٌركدُت ال انثأ ملعا :لاقف ءويلع ٌقافتالا

 1 ءءاسنلا ٍةَياَوِر ىلع ٌةحّجرم لاجّرلا َةَياَوِر نإ :ٌدَحَأ َلُقَي مل اذه ّعَمَو ءِظْفِحلا

 سنجلا ىَلِإ ُمِجْرَي ٌرمَأ اذه َّنأل و؛ حيجرّتلا ةوجو مهئاصقتسا عم هرُكَّذ نيمّدقتملا نم
 :عماهلا ثيغلا :رظني و «457 /4ج :طيحملا رحبلا .«عوّنلاب ُنوُكَي امن ٌحيِجرَّتلاَو
 ./117/7ج :عطاسلا بكوكلا حرش «4ا/8/7ج :عماللا ءايضلا 75ص

 /7ج :عماسملا فينشت «507 /5ج :طيحملا رحبلا :رظني .ٌينييارفسإلا ذاتسألا هاكح ()

 ٠7١7 /7؟ج :عطاسلا بكوكلا حرش ء١14٠

 لاق .«هلبق يذلاك ٌفيعض اذهو» 18٠: /7ج :عماسملا فينشت يف يشكرزلا ٌمامإلا لاق (4)

 َربَحْلا م موق عج دقو» : هّلِبَ يذلاو اذه نع ٠ «و١/1ج : ةلدألا عطاوق يف ٌيناعمسلا مامولا

 :َلاقُي نأ ُروجيف ٌةروكُذلا امو نظلا هوك رق يف اهل ثان ىف ةيركلا اغا :ةيردتلاو ةروكدلاب

 :دمتعملا :يف ًاضيأ اذه رظني .«امهب حّجرُي ال نأ بهذملا ُرِهاَظو ءٌدْشَأ اهعم طبّضلا نإ

 :عطاسلا بكوكلا حرش «418/7 :عماللا ءايضلا «.5874ص :عماهلا ثيغلا ,27

 .714/7ج

 للسما 6



 لا ٍلوُصألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُسؤلا ٌجاَهْنِم ا

 "اةّيوْرَملا ٍةَعِقاَولا َبحاَص هنوكبو .''”هّيورمل ًارِشابُم هنوكبو .ُلّلَحلا هيَّلِإ نأ 20 0 2 5” وي“ / 0 ٠
00000 

 َنوُد ٍٍِظفّللا ايار هنوكب يع حَجَريو ٠ . هِرْيَغ نم ٍلاَحلاب تع ٍنيَذَه نم كاك

 .77نيتيحّصلا يف هنوكبو .لْضَألل يواّرلا هي مَ رَبحلا نوكبو «ىَْغَملا

 ةَنوُمِيَم َجْوَرَت هللا َلوُسَر َّنأ» : فض ِعِفاَر وُبَأ ُهاوَر ام : هئورمل ارشابم ىوازلا نوك ناعم :(1) يه عم سا

 جدر خللا 31 : اقم ٍساّبَع نبا ُهاَوَر ام عم .؛اَمُهَتْيَب َلوُسّرلا ُتْنُكَو «ًالالَح اهب ىَنَبَو ال الح

 ٌثيِدَح١ :لاقو )851١( مقر ءهننس يف يذمرتلا هجرخأ :لّوألا ..(مرْحُم وهو َةَنوُمْيَم

 مقر ؛هحيحص يف ناَّبِح ُنباو ؛(0407) مقر «ىربكلا هننس يف يئاسنلاو «.(ٌنَسَح

 .هحيحص يف ملسمو )١1/40(«2 مقر ءهحيحص يف يراخبلا هجرخأ :يناثلا و .(41)

 2847 /١ج :رصتخملا نايب «17794/7ج :بجاحلا نبا رصتخم :رظني )١11١(« مقر

 بكوكلا حرش «478/7 :عماللا ءايضلا 361 /7ج :علاطلا ردبلا «.187 /1ج :فينشتلا

 . 578/15 :رينملا بكوكلا حرش ال١ 4/7 :عطاسلا

 ُنْحَنَو هللا لوسر يِنَجّرَرَت١ :تلاق انو َةَنوُمْيَم ْنَع :ٍةعقاولا بحاص يواَّرلا نوك لاثم (؟)

 مقر «هنئس يف يمرادلاو )١847(«: مقر ءهنئنس يف دواد وبأ :هجرخأ .«َفِرَسِب ٍناَلاَلَح

 مقر .هحيحص يف ملسم ةياور يفو 4175(«2) مقر ءهحيحص يف نابح نباو (1847)

 يذلا اهو سابع نبا رّبَح عم .(ٌلالَح وهو اهَجّوزت هللا لوسر نأ» :انهَو اهنع )١51١(
 رصتخم 2107 701 /5ج :يدمآلل ماكحإلا :رظني .مرحُم وهو اهَجّوَرَت خيبنلا نأ : مّدقت

 007/١ ج :علاطلا ردبلا 847 /7ج :رصتخملا نايب «17519/7ج :بجاحلا نبا

 :ريثملا بكوكلا حرش ال14 /75ج :عطاسلا بكوكلا حرش «418/7؟ج : عماللا ءايضلا

 .8/4ج
 .لوبقلاب امهل ةّمألا يّقَلَتِل ؛ امهِطْرَش ىلع ناك نإو ءامهريغ يف حيحّصلا نم ىوقأ هّنأل (6)

 ردبلا 2187 ١5/ ج :فينشتلا «18/5١5ج :بجاحلا عفر 2845 /؟ج :رصتخملا نايب :رظني

 .1ل18 /؟ :عطاسلا بكوكلا حرش « 51/9 /7ج :عماللا ءايضلا ؛384 /7ج : علاطلا

 اهعيمج رظنت و «ءاملعلا رثكأ نيب قافّتا لحم اهُمظعُم هالعأ تركُد يتلا تاحّجرملا هذه (؛4)
 كاك 11/7 :بجاحلا نبا رصتخم 705 - 76١ /5ج :يدمآلل ماكحإلا :يف

 م 20018 -4/١51ج :بجاحلا عفر ,848 - 847 /7ج :رصتخملا نايب

 1 0 ١1ص :عماهلا ثيغلا ,.18 - ١175/15 ج :عماسملا فيلشت ء١٠*'

 0 01 ا ا 655 - 748 /1ج :علاطلا بك

 حرش 2١547 - 47١ص :لوصولا ةياغ ءالاه 30٠05-



 ٍثيِدَحلا ِنْتَم بسحب ٌعيِجرّتلا 8» 2

 [ثيدحلا ِنْثَم بشستي خيجرتشلا]

 امك «''”لغفلاب ِتباَّنلا ىلع مّدقْيَف كي هللا ُلوُسَر ٍلوقب َتَبَ مكحلا نوكيو

 ةحاصقلا َدئاَز هنوكب ال :اخييضَق هنوكب ايغنأ حَجَريو 60 بلا ىلع لعفلا مد 1

 8 2ألا ل

 [ةدايز ىلع لمتشملا ثيدحلا ميدقت]

 ٍربَحَك .مّلِعلا ةدايز نم هيف اَمِل ؛ٍةدايز ىلع لمتشُملا ٌثيدحلا مّدقُي :ٌةلأسم
 : ورا يوكل ٍديِعلا يف ريبكُتلا

 ٍلوقِل َلِقاَنلا ُرّبَحلا مّدَقْيَق) : 500 كل مطل رتل يع ٌىلحملا مامإلا لاق )١(

 .(.هريرقتل لِقاَنلا ىلع هِلعفل ٌلقاّثلاو «هلعفل لقاّثلا ىلع َىَنلا
 ةيماهلا فيدلا نازي تا" / 82 ماعلا تيقن 0018 نع < ممارجلا مج سني 0

 بكوكلا حرش 214 /1ج :عماللا ءايضلا 06 704 /7ج :علاطلا ردبلا «"77/ص

 717ص :لومأملا ةياغ «147ص :لوصولا ةياغ 7/١ /7ج :عطاسلا

 رحبلا «54١١ص :عماوجلا عمج 2778 /7ج :جاهبإلا 201 /5هج :لوصحملا :رظني ()

 :علاطلا ردبلا ,.5ا1/ص :عماهلا ثيغلا 184/7 ج : عماسملا فينشت 2.408 /5ج :طيحملا

 ةياغ ءال175/5ج :عطاسلا بكوكلا حرش «4ا1/4/7ج :عماللا ءايضلا ,"ه8/؟ج

 .7١7ص :لومأملا ةياغ «15١”ص :لوصرولا

 تاوبأ تانك «هننس يف يذمرتلاو )١١59( )١١191(« مقر .هننس يف دواد وبأ :هجرخأ (1)

 وهو ٌنَسَح ٌثيِدَح١ :لاقو .(075) مقر ءنْيَديِعْلا يف ٍريِبْكَّتلا يف ذ ءاج ام باب ءةاَلَّصلا

 ْمُك يف ءاج ام ٍباَب ءاهيف ٍةَنّسلاَو ٍةاَلَّصلا ٍةَماَقِإ باَتك ةهيتس يف هام نإ باو .(ءْيَش ٌنَسْحَ

 باب ةالصلا باتك ء؛هحيحص يف ةميزخ نبا )//١717(« مقر «ِنْيَديِعْلا ٍةاَلَص يف ُماَمِإْلا 7

 )١4178(. مقر «عوكرلا لبق مايقلا يف نيديعلا ةالص يف ريبكتلا ددع

 «5ال/ص : عماهلا ثيغلا «185 /7؟ ج :عماسملا فينشت «4١١ص :عماوجلا عمج :رظني (0)

 ءالاا//؟ :عطاسلا بكوكلا حرش 54٠« /7 :عماللا ءايضلا 788 /7ج :علاطلا ردبلا

 777ص :لومأملا ةياغ

 لوسر ناك َتْيَك ِناَمَيْلا نب َةَفْيَدُحَو يِرَعْشأْلا قسوم انآ لاس هلأ و 0 ل )10

 ءاْزِئاَنَجْلا ىلع ُهَريِبْكَت اًعَبْرَأ ربك ناك :ىَسوُم وبأ لاقف ؟رطِْلاَ ىَحضألا يف ٌرْبَكُي هلا
 5 .(مِهيلَع تنك ُتْيَح ٍةَرْصَبْلا يف ذ ُديَكَأ تنك َكِلَذَك :ىَسوُم وبأ لاقف «(ٌقَدَص» :ُةَفْيَذُح لاقف



 ا
 اع اق

 ُيِنَدَملاو «ّيكَملا ىلَع ُِندَملا مّدقُّيو 0 ىلع ٍشيرُق ةَعَل ُدِراَولا مّدقُيو
 هللا ٍلوسر ٍنأَش ٌرلُعب ٌرِعْشُملا ٌثيدحلا ©*”مّدقُي 1 ا 000

 َعَم ُمكُحلا هيف َركَذ يذلا ٌثيدحلا مّدقُّيو 00 ْرِعْشُي مل اَّمَع هِرْخَأَتِل ل

 نَع يلاَخلا ىلع ٌديِكَأَت وأ ٌديدهَت هيف ام مّدقُيو . )طق مكحلا هيف 07
 , 0ك

75 

 ٍلوُصألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصؤلا ٌجاّهنِم

 ,(1157) مقر ءِنْيَديِعْلا يف ٍريِبْكَّنلا ٍباَب «ٍةاَلَّصلا باَتِك .هننس يف دواد وبأ :هجرخأ
 نكي مل» لاقف دمحأ مامإلا مهنم «ٌةعامج هفعض وه نابوث نب نمحرلا دبع هيفو .هنع تكسو

 ًاضيأ هيفو .«سأب هب سيل» :نيعم نب مامإلا لاق ءدحاو ٌريغ هقّنَوو .«ريكانم هثيداحأو يوقلاب

 لاا /1ج ماكعألا ةضالخ :رظني .«هفرعأ ال» :ناطقلا نب لاق ءلوهجم ةشئاع وبأ

 أك رجح نبا ظفاحلا لاق 0 ؟ خه ويطملا نوع ا يعليزلا ظفاحلل ةيارلا بصن

 ملو َكِلَذِ ْمُهاََْأَ 0 ْمُهْنَأ ٌروُهْشَمْلاَو» :88 /؟ج :ريبحلا صيخلت يف

 .«يبنلا ىلإ ُهُدِئْسُي
 ردبلا :رظني .لّلَخلا هيلإ ُقّرطَتَيُف ىنعملاب ًاًيِوِرَم ًنوكي ْنأ ٌلِمتحَي مهِيَُل ٍريغب دراَولا َّنأل )١(

 ادن ج :علاطلا

 رحبلا «.58١١ص :عماوجلا عمج ,7//711ج :جاهبإلا ,5571/6 :لوصحملا :رظني (0)

 :تاقيقحتلا 2578 ص :عماهلا ثيغلا .18/1ج : عماسملا فينشت « 101 /5ج :طيحملا

 :عطاسلا بكوكلا حرش 48٠١« /7ج :عماللا ءايضلا ؛787/7ج :علاطلا ردبلا «0941ص

 .7١71ص :لومأملا ةياغ «57١ص :لوصولا ةياغ ء17/7ج

 .(ب /71/ق) ةياهن (#*)
 :رظني .فيرشلا هِرُمُع رخآ يف تناك هرمأ روهظو «هنأَش ٌرلُع يف ىمظُعلا َةدايّرلا َّنأل (6)

 ١ . 7717 /9ج :جاهبإلا

 «1١1-5١١6ص :عماوجلا عمج 27717//ج :جاهبإلا ,358/0ج :لوصحملا :رظني (54)

 :علاطلا ردبلا 209/ص :تاقيقحتلا 778 ص :عماهلا ثيغلا .185 /” ج :فينشتلا

 ةياغ 48٠« /7؟ج :عماللا ءايضلا ءالا/7ج :عطاسلا بكوكلا حرش ؛"0/7ج

 ."”17١/ص :لومأملا

 ؛١11 /4؛ج :طيحملا رحبلا 2١١8 ص :عماوجلا عمج .0ا/8 /5ج :لوصحملا :رظني (5)

 /؟ج :عماللا ءايضلا 701/7 ج : علاطلا ردبلا 778 ص : عماهلا ثيغلا 2188 /7 ج :فينشتلا
 , "31ص :لومأملا ةياغ 157 ص :لوصولا ةياغ 9/17 /7ج : عطاسلا بكوكلا حرش

 عرحبلا «9١١ص : :عماوجلا عمج عمج 77 /”ج :جاهبإلا .8/0!0ج :لوصحملا :رظني 90
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 . "هلع ٍةدايز ىلع ِهلامتشال ؛يفاَنلا ىلع ٌتِبغُملا ُمّدقُيو

 ىلع ُبْذَنلا ُمّدقُّيو ."ةحابإلا ىلع ٌرمألاو ."”رمألا ىلع َْهَّنلا ُمَّدقّيو
 . ةايإلا

(00) 

(00 

02 

(0 

 ردبلا 2.518 ص :عماهلا ثيغلا «185 /7 ج :عماسملا فينشت :«4/١45ج :طيحملا

 ةياغ 29/18 /1؟ج :عطاسلا بكوكلا حرش 48٠١« /؟ج :عماللا ءايضلا 187 7/7ج :علاطلا

 ."8١ص :لومأملا ةياغ «55١ص :لوصولا

 رصتخم :رظني .مهريغو ةيفنحلا نم يخركلا مامإلاو ةلبانحلاو ةّيعفاَّشلاو ةّيكلاملا ٌلوق وهو
 24417 487 /؟ج :عماللا ءايضلا «849 /7ج :رصتخملا نايب «17454 /؟ج :بجاحلا نبا

 عماوجلا عمج 717١-711 /5ج :يدمآلل ماكحإلا 55١0, 589/5 هج :لوصحملا

 :علاطلاردبلا ١1484-1844« /7ج :عماسملا فينشت 25758/5ج :بجاحلا عفر «6١١ص

 :رظانلا ةضور «44١ص :لوصولا ةياغ ءا/١٠ /١ج : عطاسلا بكوكلا حرش 707 /7ج

 :رينملا بكوكلا حرش :«4185/8ج :ريرحتلا حرش ريبحتلا 7194 ص :ةدوسملا .40”7 ص

 .154 /7ج :رارسألا فشك «556ص :لوحفلا داشرإ ءتمك /4ج

 تفلتخا دقو» : ١548 /7”ج :رارسألا فشك يف يراخبلا زيزعلا دبع مامإلا لاقف «ةيفنحلا اّمأو

 يأ بابلا اذه يف هلا مهتحر اديحمو فموي اأو ةفيخابا يتيح نيمّدقتملا انباحصأ ّلمَع

 .(يفاّنلاب اولمَع اهضعَب يفو «تبثملاب اولِمَع روّصلا ضعت ب يفف «تابثإلاو يفّنلا ضرراعَت يف

 ع ريرحتلا ريسيت يف ءاجاو .37-7/١77ج :يسخرّسلا مامإلا لوصأ يف ءاج امك وهو

 الإ ٌةيعفاَّشلاو ٌيخركلا هيلإ بهذ امك يفّنلا ىلع - ٍضراَع ٍرمأل  ثابثإلا مّدقُي الو» : 1.

 «مئافتنالاو ٌمدَعلا ضراوعلا يف لصألا ُنوك وهو «لصألاب لب ليلّدلاب فّرعُي ال يلا ناك نإ

 .7 /” :ريبحتلاو ريرقتلا :رظنيو .«هيلَع مّدقُي ليلّدلاب َتابثإلا َّنإف

 ءانتعالاو ءةحّلصُملا ٍِبْلَجِل ُرْمَألاو ,ةدسفملا عفدل ينل نأل) + ةحوللا هذه ٍشماه يف ءاج
 31/7 جا : علاطلا ردبلا يف امك اذهو (.ٌدَشَأ و ةدسفملا عقدب

 .755 /7؟ :علاطلا ردبلا يف امك وهو 0 هذه شماه يف ءاج امك « ءبّلَملاب طايتحالل يأ

 2189/7 ج :عماسملا فينشت «5١١ص :عماوجلا عمج :رظني .ءاملعلا ٌرثكأ هيلع ام اذه

 ءايضلا 2777 /؟ج :علاطلاردبلا «7/١5ج :ريبحتلاو ريرقتلا «.587ص :عماهلا ثيغلا

 : عطاسلا بكوكلا حرش :4187- 51486 /8ج :ريرحتلا حرش ريبحتلا «580 /7ج :عماللا

 :رينملا بكوكلا حرش .«560١ص :لوصولا ةياغ «١18/ج :ريرحتلا ريسيت ءالا ١٠ج

 .ك85 - 541/4ج



 ٍلوصالا ملِع ِدِصاَمَم ىلإ ٍلوَصولا ٌجاَهْنِم 1 #2 ها م 0 رب مور ربإ-. عم 4

 ٍذاعُمَف ءضْئارٌملا يف ِديَز ُقِفاَوُم ُحَجَرُيَو» :هنَع ىلاعت هللا يضر ُيعِفاَّشلا لاق وع سس الوع

 َكلَت يف ٌيلعُف ءضِئارّملا ٍريَغ ماكحأ يف ٍذاعُمو ءاهيف ٌّيلَعَف ءاهيف
 8 , ”00)ماكحألا

 [صْنلا ىلع ٍعاَمجإلا ميدقت] ْ
 . ”7ٌضّنلا ٍفالخب حسنا هيف ُنَموُي هّنأل ؛ ّصّنلا ىلع ٌعامجإلا ُمَّدقُيو

 (ه)2* شب وه يع (5) _ ند ل ود 1

 5220 هل سما م
 6م ٍِ . ماوعلا هيف فلاخ

 ٌئيناعمسلا رّفظملا وبأ مامإلا هنع ُءاكح امّنِإو «َيعفاَّشلا مامإلا نَع هتّيفرحب ّلَقَّنلا اذه دجأ مل )١(
 .870 /؟ج :ناهربلا هباتك يف ينيوجلا نيمّرَحلا ٌمامإو 708 - 181 /7ج :ةلدألا عطاوق يف

 عمج 2.40١0 ص :لوخنملا :4818 /؟ج :ناهربلا ء«198 70 ا//؟ج :ةلدألا عطاوق :رظني (؟)

 :علاطلاردبلا 27585 ص :عماهلا ثيغلا 7/7 :عماسملا فينشت 6١١2ص : عماوجلا

 بكوكلا حرش 24714 /8ج :ريرحتلا حرش ريبحتلا 485/1ج : عماللا ءايضلا للككلاج

 ."١7ص :لومأملا ةياغ «568١ص :لوصولا ةياغ ءالا7” /؟ج :عطاسلا

 ُلوق وهو «عامجإلا فالخب ٌمئاق ةّنسلا وأ باتكلا نم ءاوس ٌصنلل خسّنلا َلامتحا َّنأل (6)
 /؟ج :ريبحتلاو ريرقتلا :رظني .ةلبانحلاو ةّيكلاملاو ةّيعفاشلاو ةّيفنحلا نِم ءاملٌعلا ريهامج

 /١ج :رصتخملا نايب «1797/7ج :بجاحلا نبا رصتخم 11١« /7ج ريرحتلا ريسيت "4

 21ص :عماوجلا عمج تق /4ج :بجاحلا عفر عما /١ج :عماللا ءايضلا 8

 حرش ككال جا :علاطلاردبلا 06 - 585ص :عماهلا ثيغلا .*/؟ ْج :فينشتلا

 :ريبحتلا "١5ص :لومأملا ةياغ ١50« ص :لوصولا ةياغ 2/14 /7ج :عطاسلا بكوكلا

 ."94ص :لخدملا 356١. /5ج :رينملا بكوكلا حرش :4177- 71/8ج

 /؟ ج :عماسملا فينشت «76١1ص :عماوجلا عمج :«575/4ج :بجاحلا عفر :رظني (5)

 :عطاسلا بكوكلا حرش 7517 /7ج :علاطلا ردبلا 886 584 ص :عماهلا ثيغلا .19

 /8ج :ريرحتلا حرش ريبحتلا7#١ص :لومأملا ةياغ ء145ص :لوصولا ةياغ الا 5 /7ج
 .501/5ج :رينملا بكوكلا حرش ,4177

 : .7517/7 ج :علاطلا ردبلا .مهّريغو ّماوعلا َلَمْسَي يذلا (5)

 188' ص :عماهلا ثيغلا 2187 /؟ ج :عماسملا فينشت 5١21ص :عماوجلا عمج :رظني (3)
 1 /؟ج :عطاسلا بكوكلا حرش ؛7//441ج :عماللا ءايضلا 7517 /7؟ج :علاطلاردبلا د 5 0 5 1 1



 5 يع ةزتاوتملا نضونصتلا ىواشت 6 5

 [ةَرِتاوتُملا صوصنلا يواست]

 ٌتاَحَجَرملاف ةليكلابو نا باتك نم ٍرِتاوتملا يواسَت حصألاو

 . مّلعَأ ىلاعت هللاو .""اَناَمَّزلا 17 يف هُتَقِرعَم ٍفاَك ُرْدَقلا اذهو ءٌرِصَحسنَت ال

 هلو هلو ه2
 25ننح 5هون>»ل ”تن»

 .4/١550ج :رينملا بكوكلا حرش ١7ص :لومأملا ةياغ ١55« ص :لوصولا ةياغ

 )١( ص :عماهلا ثيغلا «145 /؟ ج :عماسملا فينشت «5١١ص :عماوجلا عمج :رظني 2386

 /8ج :ريرحتلا حرش ريبحتلا «548/7ج :عماللا ءايضلا 2758/5؟ج :علاطلاردبلا 24118

 :لوصولا ةياغ ءال1 5 /١ج :عطاسلا بكوكلا حرش 8 /”ج :ريبحتلاو ريرقتلا ص١508«

 راما :لخدملا 2507 /4ج :رينملا بكوكلا حرش ١7ص :لومأملا ةياغ

 0-1 26 َينارعّشلا ٍباَّمولا دبع ُمامإلا هيف ناك يذلا .ّيرجهلا رشاعلا نرقلا يف يأ 0 ا



 م

 م 5 ٍلوُصألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصُؤلا ٌجاَهْنِم

 ["!ِداَهتجالا ٌفيرغت]
 ديت“ : دينه و لي

 نا َعْسْولا هيقَقلا ٌعاَرفتسا :وه عورُفلا يف ٌداهتجالا

 ياا "'ءاكحألا نم مكب نط ليصحتي ؛ةّنِيألا يف ٍرَظّنلا

 ."”يِلَفَع مكُب عَطَق ليصحتي هيقفلا ٌعارفتسا َجَرَخو «هيِقَقلا

 ُهلَّصحُي امب ُنوكيو «ًاعئاش ًاَراجَم ِهقِفلِل اّيهُملا :وه ِءاملُعلا ٍفرُع يف ُهيقفلاو
 (8)ه سم سس 4 4

 «ةرخّصلا لمح يف َدهتجا :لاقُي ةَّقْشَم يأ ةَقلُك يذ ليصحت يف ةقاّطلا ُلذب :ٌةغل ٌداهتجالا )١(
 جات 2178 /”ج :برعلا ناسل :يف (َدَهج) ةدام رظنت .ةاوّنلا لمح يف دهتجا :لاقُي الو

 . 076 /7ج : سورعلا

 دحاو ىنعم ىلع يقتلي اهُمظعمو «ةفلتخم ٌتارابع ًاحالطصا داهتجالا فيرعت يف ءاملعلل (؟)

 هذه رظنت .168١ص :عماوجلا عمج يف امل قفاوم وهو هالعأ ٌينارعشلا ٌمامإلا هركذ ام وهو

 ؛119/4ج :يدمآلل ماكحإلا 2705ص :رظانلا ةضور ءال /1ج :لوصحملا «167١ص

 /؟؛ج :بجاحلا عفر 23١ /4ج :رارسألا فشك ء5/7١17ج :بجاحلا نبا رصتخم

 ؛177؟ص :ماحللا نبال رصتخملا 414 /4ج :طيحملا رحبلا 2,2 /؟ َج : حيولتلا 09

 حرش 037856 /8ج :ريبحتلا لداخل" ج :ريبحتلاو ريرقتلا كالو /7ج :علاطلاردبلا

 7561/ص : لخدملا 8١:2ص :لوحفلا داشرإ ؛«408/5ج :رينملا بكوكلا

 1/1 خ + تاتملا كيفن الالة /١؟ج :علاطلاردبلا ,805 /؟ج :رصتخملا نايب :رظني (6)

 :عطاسلا بكوكلا حرش :7857/8ج :ريبحتلا «448/7؟ج :عماللا ءايضلا

 .57١ص :لوصولا ةياغ

 ./”8 /؟ج :عطاسلا بكوكلا حرش ءالا/4/7ج :علاطلا ردبلا :رظني (4)

 3 ال“ 1



 7 2 ٍداَهِتجالا عاقيإ ٌظورُش

 [هطورشو دهتجمملا ُماسقأ]

 . "”اَيثُق ٍدهتجُمو ِدّيَقُمو ٍقَلْطُم : ماسقأ ثالث ىلع دهّتِجُملا 2

 [هطورشو ّقَلطُملا ُدهَتجُملا هالَوأ]

 قل يطسفلا ةجوّدلا ود ءُلِقاَعلا ُمِلاَبلا ُهيقّقلا :وهف ُقَلطُملا ٌدهتجُملا اّمأف
 باتك نِم ماكحألا ِقّلَعَتمِب ُفِراَعلا «ٍنايبو ٍناعَمو ٍفيرصَتو وحن نم ؛ةّيبرَعو

 ان 1 وو

 [داهتجالا عاقيإ طورش]

 ًاَريِبَخ . هّقِرْخَي اليك ؛عامجإلا عقاومي ًاريبت : ةّثوك ٍداهتجالا عاقيإل

 داحآلاو راوتُملاب هتف رع طرّتشُي دو .ٍلوُزْنلا ٍبابْسَأو ميشلان ٍةَفِرعمب

 :ةاورلا ٍلاحبو «ٍفيِعَّضلاو حيِحَّصلاو

 ٍةَمِيَأ ىلإ ٌعوج : را اذن انبامز يت ةارزلا لاجي دخلا يف يقكايرال :اول اق

 "مهري «ملسُمو يراخبلاو ٌدمحَأ مامإلاك «ِثيدحلا

 [هيف طرتشُت ال يتلا ُروُمَألا]

 ةروكذلا الو ءهقِفلا ٌعيِرافَت الو ءمالكلا ُمْلِع هيف ظرَتْشُي الو» :اولاق

 ٌرمشعَب دو

01 4 

 .608/7ج :عماللا ءايضلا :رظني )١(

 - 9/1١7؟ج :عماسملا فينشت «4894/4ج :طيحملا رحبلا «8١١ص :عماوجلا عمج :رظني (؟)

 :عماللا ءايضلا ء"81 - 8٠5" /؟ج :علاطلا ردبلا «597- 59ص :عماهلا ثيغلا 0

 - ١57 ص :لوصولا ةياغ ءالا“6 175/7 :عطاسلا بكوكلا حرش 2507 - :44/7ج

14 . 

 275 75 /5ج :لوصحملا ء"54ص :ىفصتسملا :يف هالعأ ةروكذملا طورشلا هذه رظنت (

 271586 /؟ج :جاهبإلا 737 -77/4ج :رارسألا فشك ,””ه -767ص :رظانلا ةضور

 - 381 /5ج :علاطلا ردبلا «497و4/١59ج :طيحملا رحبلا ء«8١١ص :عماوجلا عمج

 /؟١ج :عماللا ءايضلا "8178 - 58177 /8ج :ريبحتلا 24٠ /7”ج :ريبحتلاو ريرقتلا ,"87

 70-7717 ص :لومأملا ةياغ ءالا“8 - 75/7ج :عطاسلا بكوكلا حرش 4005-4

 :5٠ - 3/١. ص :لخدملا «555 55 5/١ج :رينملا بكوكلا حرش



 ٍلوُصَألا ملع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصؤلا ٌجاَهنِم 4

 ُهَوُق تسافلل َنوكَي ْنَأ زاوجِإ ؛ٌّمَصَألا ىلع ٌةَلادَعلا الو ءٌةِّيَرُخلا الو
 . ملعأ هللاو .22""داهتجالا

 [ُدَّيَقُملا ٌدهَتِجُملا :ًايناَث]

 جيرخت نق نكمتتلا وين ءبمذَملا َدهَتِجُم ىَمَسُيو َدّيَقَملا ُدِهَّتِجُملا امو

 5959 ياستلا يف هِمامإ صوصُن ىَلَع * اًهيِدُي يتلا ِووُجُولا

 :طيحملا رحبلا 21١14 - 8١١ص :عماوجلا عمج ءا"07 "607 ص :رظانلا ةضور :رظني )١(

 ريرقتلا «55١ص :هقفلا لوصأ يف رصتخملا "47 /؟ج :علاطلا ردبلا «446 445/4 ج

 - 505 /؟ج :عماللا ءايضلا 74174 - 787/8 /8ج :ريبحتلا 791-97 /ج :ريبحتلاو

 بكوكلا حرش .58١ص :لوصولا ةياغ ء/8/1ج :عطاسلا بكوكلا حرش «ه0

 رّكذُي مل امم اهُريغو طورّشلا هذه .187 /5ج :ريرحتلا ريسيت «477 - 5184 /4ج :رينملا
 .قّلطملا دهتجملاب ٌةّصاخ انه

 .(أ/758ق) ةياهن (*)

 فينشت 2410 /4ج :طيحملا رحبلا ء9١١ص :عماوجلا عمج ,5077/7ج :جاهبإلا :رظني ()

 حرش ريبحتلا 2784 /7ج :علاطلا ردبلا .١٠7ص :عماهلا ثيغلا ,7508/7؟ج :عماسملا
 2/594/1؟ج :عطاسلا بكوكلا حرش ,«508 /؟ج :عماللا ءايضلا ؛8/١588ج :ريرحتلا

 (157/4ج :رينملا بكوكلا حرش .ا” ٠ص :لومأملا ةياغ «588١ص :لوصولا ةياغ

 .”ا/5ص :لخدملا

 1/"67ج : عومسملا هباتك يف هب يوونلا ٌمامإلا لاق «ةبترلا يف قّلطملا دهتجملا نود وهو (9)

 00 هقفلاب ًاملاع هثوك هظرّشو» :دّيقملا دهتجملا يف اهرقاوت يغبني يتلا طورشلا نع

 خيرختلا يف ضايترالا مات «يناعملاو ةسيقألا كِلاسمب ًاريصب «ًاليصفت ماكحألا ةلدأو

 ليلقت بوش نَع ىرعَي الو .هلوصأب همامإل هيلع ًاصوصنم سيل ام قاحلاإب ًامِّيَق «طابنتسالاو
 : مهب لغأ اه ريكو :ةيرعلا قا قيدحلاب لكن ناي لعسسلا تاودأ ضعبب هلالخإل ؛ هل
 | امّيرو ؛عرَشلا صوصنب ٌلقتسملا ٍلعفك اهنم ظبنتسَي ًالوصأ همامإ صوصن ُذختي مث فلا
 : هذهو ءصوصُلا يف لقتسملا لعفك ضِراعُم نَع ثحبي الو هيامإ ٍليلدب مكحلا يف ىفتكا
 حرش :رظني .«مهرثكأ وأ انباحصأ ةّمئأ ناك اهيلعو ءهوجّولا باحصأ انياحصأ ٌةفص

 .740 3776 /ج :عطاسلا بكوكلا

1 
 ص

3 



 ا
 ل ُةٌعوقؤو لَ ّيبَتلا ٌداهتجا ٌزاوج

 [اَيئفلا ُدهتجُم :ًاثلاَن]

 وسكل 0 2 >2 وءٌّض عووا عل معو ل < سومو 5 راع اس |
 ٍرَكَأ ىلع ٍلوق حيجرت نع نكمتملا رحبتملا :ٌوهف ءاًيتفلا دهتجم امأو

 [هغوقوو © َيِبَنلا داهتجا ُزاوَج]

 ام :ىلاعت ِهِلوقِل ؛"”هُعوقُوَو لكي َنَلِل د داهتجالا ٌراوَج ُحيحَّصلا :ٌةلأسم
 تلنع ُهّنأ مَع 0 7 وللا ىف صرحتت قَح ىرتأ ممل نكي انأ نيل اك رع م

_ 

- 

 مل

 )١( :عماهلا ثيغلا «8/5١35؟ج :عماسملا فينشت «9١١ص :عماوجلا عمج :رظني ص217٠١

 /1ج :عماللا ءايضلا ”*خ6 /8ج :ريرحتلا حرش ريبحتلا 15 /1ج :علاطلا ردبلا

  4/7ج :عطاسلا بكوكلا حرش  15٠/4ج :رينملا بكوكلا حرش  247١ىندأ هذه و
 .ةروكذملا عجارملا يف امك ءهانعم يف نّمو يّماعلا الإ هدعب يقّب امو بتارملا

 ةلاحلا» :هطورشو ايتُقلا دهتجم نع 45 /١ج :عومجملا هباتك يف هذ يوونلا ٌمامإلا لاق (؟)

 ٌفراع «همامإ بهدم ظفاح ءسْمّنلا ُهيقف هّنكل هوجّولا باحصأ َةبتر ّْنبي ال نأ :ةئلاثلا

 ؛َكئلوأ نع رْضَق هّنكل ءحّجرُيو فّيزُيو دّهمُيو ُرٌرقيو ررحيو رّوصُي ءاهريرقتب ٌمئاق هتّلدأب
 اهوحنو لوصألا ةفرعم وأ «طابنتسالا يف ضايترالا وأ ءبهذّملا ٍظفح يف مهنع هروصقل

 بكوكلا حرش :رظني .«ةعباّرلا ةئملا رخاوأ ىلإ نيرُخأتملا نم ٍريثك ةفص هذهو «مهتاودأ نم
 74٠. /7؟ج : عطاسلا

 «١201ص :ةرصبتلا .710/7؟ج :لوصألا يف لوصفلا :رظني .ءاملعلا ريهامج ٌلوق وهو (؟)

 2” 43ص :ىفصتسملا 27949 -798/7ج :صيخلتلا ٠١7 ٠١4 /7ج :ةلدألا عطاوق

 :جاهبإلاو جاهنملا 217017/7ج :بجاحلا نبا رصتخم 177 /4ج :يدمآلل ماكحإلا

 :رصتخملا نايب ,.١05ص :يونسألل ديهمتلا ٠5"« /”ج :رارسألا فشك ,1567/7ج

 :طيحملا رحبلا «9١١ص :عماوجلا عمج .8575 67” /5ج :بجاحلا عفر ىحال )1١ج

 ردبلا "١١ص :عماهلا ثيغلا ,7-8/7١709ج :عماسملا فينشت «50"و507/4ج

 ؛117"3و79417/8ج :ريبحتلا 95و47 /ج :ريبحتلاو ريرقتلا 86 /؟ج :علاطلا

 بكوكلا حرش «ا7/١45ج :عطاسلا بكوكلا حرش 5٠١ 509 /7؟ج :عماللا ءايضلا

 .186و1417" /5ج :ريرحتلا ريسيت «817/4 41/0 /5ج :رينملا

 .(59/) ةيآلا «لافنألا ةروس ()

 .(57) ةيآلا «ةبوتلا ةروس (0)

- 

 002 رَهظ ْنِمِل ٍنْذِإلا ىلَعو «ءاَدِفلاِب ٍرْدب ىّرسأ ٍءاقبَيَسا ىلع ب َتِتوُع "04م1 د



 ٍلوُصَألا ملع ٍدِصاَعَم ىلإ ٍلوُصُؤلا ٌجاَهنِم ها

 ٌنوكي امَّنِإ ءيحَو نع َرَدَص اميف ُنوكَي ال َباتعلا َّنَأ ٌمولعَمو ءٍِفّلخَتلا يف مُهُفاَمِ

 . ٍداهِتْجا نَع ناك اميف

 [هداهتجا يف ٌموُصعَم © ْيِبَنلا]
 2 4 8 ص 2 55 8 هَ 7 يع

 نَع ةّوبنلا بصنمل ًاهيزنت ؛ًادَبأ ئطخُي ال هلي هداهتجا نأ ه6 3

 هللا يدي َنيِب ِهَيدهُع نِم ُحوُرُخلا هيلعُف َكلَّذ َريغ َلاَق نمو «"داهيجالا يف أَلا
 .ٍةَمايِقلا موي لجو ّرع

 ٌلضفأ هيلع هداهتجا َّنأ ُباوَّصلاو» : ١١9 ص :عماوجلا عمج يف ّيكبّسلا مامإلا ةراّبع )١(
 787/5 ج :علاطلا ردبلا يف ُيَلحَملا نيَّدلا لالج مامإلا لاق ؛«ٌئِطْخُي ال مالّسلاو ةالّصلا
 ُتْئِصُملا رِّبَع هيلع أطحلا ٍزاوجب نيلئاقلا ٍلوق  ٍلوّقلا اذَه ٍةَعاشَّبِلو' :اهيلحت ًاَمَلَعُم
 .«باوّصلاب

 يشكرزلا هنع هاكح امك هَِد ُعِفاَّشلا ٌمامإلا :مهنم نيقّقحملا ةّمئألا ني ريثك ٌرايتخا وهو 4فإ
 نم ٍددع نع 005/4ج :باتكلا سفن يف ًاضيأ هاكحو 26506 /4ج :طيحملا رحبلا يف

 ُهاَكَحَو ِِرَبَح يف ٌموُصعَم وه امك ِهِداَهِتَجا يف ٌموُصْعَم وه :كَروُق نبا لاقو» :لاقف «ءاملعلا
 ْيِييِلَحلا وب َمّرَج ْنّمِعَو ءاَندْنِع ُقَحْلا ُهَنِإ :ٌيِدْنِهلا لاقو ءاَئباَحْصَأ نع ٍروُصْنَم وبأ ُداَتْسَأْلا

 و .(ِداَهِتجاِلا يف إطَحلا نم ُةَمْضِعْلا اَهْنِمَو :ِءاَِبْنَأْلا صْئاَصحخ يف لاقف ٍناَميِإلا ٍبَعُش يف
 اندنع ٌقحلاف َداهتجالا هل انْرََج اذإ) :َلاقو 7 /1ج :لوصتتتملا يف يزارلا ةدفلا مامإلا

 جاتلا مامإلا و .157 /"ج :جاهنملا يف يواضيبلا ٌمامإلا و .(ءىطخُي نأ زوجي ال هنأ

 :101 /8ج :جاهبإلا يف لاقف هفالخب لاق نم ىلع َعَّنشو «ةَّدشب هرّصَن يذلا يكبسلا

 يباتك رّهطأ انأو «ٌقحلا وه .هداهتجا ءىطخَي ال هنوك نِم  يواضيبلا يأ - هب مّرَج يذلاو»

 :عماوجلا عمجو :416 /5ج :بجاحلا عفرو .«لوّقلا اذه ىو ًالوّق هيف يكحأ نأ
 وه اذهو» :هيف لاق و .7509/7ج :عماسملا فينشت يف يشكرزلا مامإلا ًاضيأو ١١9« ص

 ىلإ ألكخلا ىرطتي ال هنأ راككملال »لاق كيح 6:6 /4ج :طيحملا رحبلاو .(ٌقحلا

 ةالّصلا هيلع وهف ..» :لاقو ١١ص :عماهلا ثيغلا يف يقارعلا ُيلولا ٌمامإلا و .«ِداَهِتْجا

 تاقيتحلا يف ّيكملا ناواق نبا ٌمامإلا و ."ًراتخملا وه اذه ءهيف أطخلا نم ٌموصعم مالَّسلاو

 : يف يلحَملا مامإلاو .«راتخملا ىلع هٌداهتجا ٌئطخي الو» :لاقو 579ص :تاقرولا حرشب
 1ْ :لاقو 01١ /؟ج :عماللا ءايضلا يف ٌيكلاملا وُلْوُلُح خيشلا و 2587/7 ج :علاطلا ردبلا

 : 'نيققحملا ىلإ ٌيرايبألا هاّرَعو «هداهتجا يف ٌموصعم مالّسلاو ةالّصلا هيلع هنأ ُباوّصلاف»
 م

 عادبكذ خيشلاو ء/47 /١ج :عطاسلا بكوكلا حرش يف ُيطويّسلا ٌمامإلاو .«ُراتخملا وهو



 يَ هرضع يف ٌعقاوو ٌرئاَج ٌداهتجالا د 5255

 [© هرضَع يف ٌعقاَوو ٌرئاَج داهتجالا]

 0 ؛ ٌمقاوو كو ِرْضَع يف ٌرئاَج داهّتجالا َّنأ حَصألاو

 » :ةلككلاقف ««مُهُيِراَرَذ ىَبْسُتَو ْمُهُتَلِتاَقُم َلَتْقُتا :لاقف «ةّظيرُق يِنَب يف ذاعُم
 مايل رمل . "هللا مكُحِب مهيف َتْمَكَح

 600 اهتجا
 دام

 نم ٌحضاو وه امك انه َينارعّشلا ٌمامإلا هّراتخاو ء.54١ص :لوصولا ةياغ يف يراصنألا

 .هترابع

 ٌموصعم ُنيبنلا» :لاقو «19087/0ج :ةَّدُعلا هباتك يف ىلعي وبأ يضاقلا :ةلبانحلا نم هّراتخاو

 وبأو ٌيوامربلاو .«باوّصلا كْرّدو ٌّقحلا ة ةباصإب ٌعوطقَم لّّرلاو أطخلا نم هداهتجا يف

 ل ريبحتلاو 2407” ص ةةرتتملا يل امك «باّطخلا

 3 1١١4 ص :تللا يف يراربقلا م وهو د ال نأ طْرَشب وجي : : ليقَ

 /8ج :ريبحتلاو 2407 ص :ةدوسملا :يف امك «ةلبانحلا 8 219٠ /5ج :ريرحتلا

 4/١77ج :ماكحإلا يف يدمآلا مامإلاو «5/١58ج :رينملا بكوكلا حرشو 06

 ١1١6 /هج :ماكحإلا يورخ نباو 217147 /7ج : هريصتخم يف تجايلا نباو وه هّراتخاو

 يف لوقلا اذه يشكرزلا مامإلا در دقو ء.«َسَبَع ْتَلِنأ د ٍموُمْحَم أ ناب ِهِلْعفَ :لاقو

 . «هيلع َر 77 ال ُلْوَق وهو :ٌتلُق» :لاقو 265057/4ج :طيحملا رحبلا

 مقر «هنيم ٍذاَعُم نب ٍدْعَس ُبِقاَنَم ٍباَب «ةباحّصلا لئاضف باتك ءهحيحص يف يراخبلا هجرخأ )١(

 ِزاَوَجَو َدْهَعْلا َّضَقَن نم ٍلاَئِق ٍِزاَوَج باب ِءِرّيّسلاَو ٍداَهِجْلا باَتِك هحيحص يف ملسم :(769)

 .(10958) مقر مُكُحْلِل لْهَأ ِلْذَع مكاَح مكُح ىلع نْصِحْلا لأ ِقاَرْنِإ
 24:0٠ _199/9*ج :صيخلتلا «١5؟ص :ةرصبتلا :رظني .ءاملعلا ريهامج لوق وهو (')

 :بجاحلا عفر 25/1ج : رصتخملا نايب « -8١0ص :يونسألل ديهمتلا لالا

 فيئشت 6 /ج :طيحملا رحبلا 2321١ ة5ص :عماوجلا عمج مالم هلال /1:ج

 24٠١ /7”ج :ريبحتلاو ريرقتلا 2.01١ /؟ج :عماللا ءايضلا 917 - 91١ /8ج ريرحتلا

 . 197 /4ج



 د 2 ٍلوُصألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصؤلا ٌجاَهْنِم

 [ٍداهتجالا يف ٌبيصُملا]

 [ًدحاو تاّيلقعلا يف ٌبيِصُملا .الَوأ]

 دام ىذلا هوهو < دحاو كاكاقتلا ىف ةيفزعشملا و ةيمقلا" لاك

 أو ءلْسرلا ٍةَعبو «يراَبلا مّدِقو مّلاَعلا ِثودُحَك عِقاَولا يف هيّيعتِل ؛ اهيف َّقَحلا

 ا ب وأ ءهلُك مالسإلا يفانك .2"'”ِنَأ ئطخُم وهف ٌّقَحلا ٍفِداصُي مل يذلا
 ٌدهتجملا مث 24 الر اكاو ملكا لاقو '''ّقَحلا ٍفِداصُي مل ُهنأل هلك

 ٍفالخ ىلع عامجإلاو .«ٌبيصُمَوُه لب «داهتجالل اهيف ٌئطخُملا ءِتاّيلّْقَعلا يف

 . ””امهِلوُق

 تطَقَس امّبر «(رفاك) ةملك ةفاضإ 7817/7 ج :علاطلا ردبلاو ء١17ص :عماوجلا عمج يف )١(

 .ًاوهَس

 /؟"ج :صيخلتلا «.445ص :ةرصبتلا :رظني .يربنعلاو ظحاجلل ًافالخ ءاملعلا قافّتاب اذهو (؟)
 ,"ه4 ص :رظانلا ةضور :«47 5 5/١ج :لوصحملا "44ص :ىفصتسملا 4

 /١ج :رصتخملا نايب 2155 /5ج :رارسألا فشك 17١6« /7ج :بجاحلا نبا رصتخم

 ديهمتلا «١17ص :عماوجلا عمج 701/ /7ج :جاهبإلا ”١55 ص :لوصولا بيرقت ١

 /8ج :ريبحتلا 23417 /؟ج :علاطلا ردبلا 4371 /5ج :طيحملا رحبلا 207١ ص :يونسألل

 :رينملا بكوكلا حرش «407 /"ج :ريبحتلاو ريرقتلا 2017 /1ج :عماللا ءايضلا 5

 . 474ص :لوحفلا داشرإ «1948 /5ج :ريرحتلا ريسيت «488/5ج

 يضاقلا نع ذخأ «ُئيلزتعملا ٌيرصبلا نامثع وبأ هظحاجلا «بوبحم نب رحب نب ورمع :وه «6)

 «لازتعالاو مالكلا يف ًاسأر «ملعلا روحُب نم ًارْحَب ناك .ماَلّطَّنلا قحسإ يبأو فسوي يبأ

 ىلع ُدّرلاو ةهّبْسُملا ىلع ُدّرلاو ؛ماهلإلا باحصأ ىلع ُدَّرلا :اهنم بتكلا نم ٌريثكلا فَّنَص
 شاع ءامهتوتُت يأ ءهيئيَع ظوحجل# ًاظِحاَج َيّمُسو ءاهمظعأ وهو ناويحلا باتكو «دوهيلا

 :ءالبنلا مالعأ ريس :رظني .هيلع ملعلا تادلجم طوقسب (ه160) ةنس يفوتو ءةنس نيعست

 .171/7-177ج :بهذلا تارذش ء0"»١ 5/11 ١جا

 ةنس دلو ءيضاقلا ؛يربنعلا ميمت نب رحلا يبأ نب نيصح نب نسحلا نب هللا ديبع : وه (5)
 يدهم نب مامإلا هنع ىورو «نيرخآو دنه يبأ نب واروع دليلك نم دتور ء(ها6١٠٠)

 ادوهحم:ةنث نأك (ه18109 ةنيس ةرضنلا ءاضق يلو قف يرضي اهيتفاناك ءئربخعلا ةاهم ني فاجمو
 ./ /7/ج : رجح نب ظفاحلل بيذهتلا بيذهت :رظني .(ه178١) يفوت لاجّرلا نم ًالقاع

 :جاهبإلا يف يكبسلا جاتلا ٌمامإلا ٌحّضوأ دقو «ةلأسملا وأ عجارُم يف هركذ رم امك (5)
 يوي هس د

0 
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 ل رشلا يف ء. 61ا/ تاّيعرشلا ىف ٌبيصُملا

 [تاّيعرشلا يف ُبيصُملا :ًايناث]

 َمِطاَق ال ٍةلَأسَم يف ناك ْنِإف ءِتاّيعرَّشلا يف َنيِفِلَتخُملا َنِم ُبيِصُملا ام

 : اهيف

 يٍرعش :ّالا نّسَحلا وبأ ُحيَّشلا مُهنِم م .«ٌبيصُم اهيف ٍدِهَتِجُم لك :ٌةعامج َلاقف
( 
5 

 بات اهيف َعلياَت ال يتلا ٍةلَاسملا يف وللا ْمُحُح» : يناّلِقاَبلاو يِرعشألا لاق م
 ٌّقَحو ِهَّقَح يف هللا مك رهف ءمُكُحلا نِم اهيِ ِهّنَظ اَمَق «٠ ٍدهتجُملا ْنَظِل

60 
 اةدلق

 ع

 فالخ» :لاقف «هب ٌدتعي الف ءعامجإلا داقعنا دعب ٌتداح فِلاخملا ّلوقلا اذه َّنأ
 ٌلجَّرلا اذه هيلإ بهذ ام َّدعُي نأ يغبني الو ءهب لافتحا ال (تاّيلقعلا) لوصألا يف ّيربنَعلا
 َّنَأ هيف نيُكاَش هارت يذلاو ءهّلبَق عامجإلاب مداصُم هّنَأ عم «ةّيدّمحملا ةعيرّشلا يف ًالوق
 .«هتود ًامئاق ٌعامجإلا اوُدعَّلو ءُّلاَق ام ىلإ اوُبفَتلَي مل ّيربنَعلا اورَصاَع ول َنيعِوِجُملا

 مامإلاو كلام مامإلاو ةفينح يبأ مامإلا نع لِقْنو «ةلزتعملاو ةرعاشألا ٌروهمج ًاضيأ لاق هبو )١(
 يف لوصفلا :رظني .ةبّوصملا لوقب لوقلا اذه فّرعُيو نيو ينزملا مامإلاو يعفاشلا

 /؟ج :ةلدألا عطاوق 217١ ص :عمللا «498 ص :ةرصبتلا ,77/9والال8/7؟ج :لوصألا

 : ماكحإلا «48 41 /1ج :لوصحملا ,07 ص :ىفصتسملا «871/7؟ج :ناهربلا 4

 عمج 709 -7908/78ج :جاهبإلا .1770 / ؟ج :بجاحلا نبا رصتخم ؛140/4ج

 :طيحملا رحبلا 07 ص :ديهمتلا 75-238 /4ج :رارسألا فشك ٠. ١١ص :عماوجلا

 1977 /8ج :ريبحتلا .788 /7؟ج :علاطلا ردبلا «157ص :لوصولا بيرقت :0578/4ج

 /؟ج :ريبحتلاو ريرقتلا .015/37ج :عماللا ءايضلا 2.553 ص :تاقيقحتلا 977

 08١5ص :ريبكلا حرشلا .45”7 ص :لومأملا ةياغ :« ١7

 وهو ءاندنع ٌراتخملاو» :َلاق ثيح 7607 ص :ىفصتسملا يف ٌيلازغلا مامإلا هّراتخا ام اذهو

 نبا مامإلاو .«ٌبيِصُم ِتاِّيْنّظلا يف ٍدهتجم َّلك َّنأ :هيف فِلاخملا ٌءىَطْخُنو «وب ٌعطقَت يذلا
 مامإلاو .«بيصُم ٍدهتجم لك : ٌحيحَّصلاو» :لاقفا 67ص :لوصحملا يف يكلاملا يبرعلا

 راد (ح  د) ص :[حاصفإلا ةمدقم يف] بهاذملا فالتخا يف بهاوملا 0 يف يطويسلا

 ٌينارعّشلا ٌمامإلا و «يعفاشلا نسح دمحم :قيقحت ١945/١ :ط «توريب «ةيملعلا بتكلا

 انعام ان اناا 4/82 ىربكلا نازيملا هباتك يف

 عماوجلا عمج 709 /7”ج :جاهبإلا «48/5ج :لوصحملا «857/7ج :ناهربلا :رظني ()



 ٍلوُصألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصْؤلا ٌجاَهنِم ا

 اهيف هللا ّمكَح ول ٌءِيَش ٍةلأسملا يف» :جيَرس نباو ُدَّمحُمو َفُسوُي وبأ َلاقو

 0 :ِءيَّشلا كلذ ٍفِداصُي مل ْنَميف اولا مَن نمو .(ءيّشلا َكلذب يأ هب َناكَ

 0 يف او امك الكجاو + ءادكاو ادايدحا تانضأ

 اهيف َّعِطاَق ال يلا ٍةلأسملا يف "”َبيصْملا َّنَأ :روهمجلل ًاقافو "”ُحيحَّصلاو
 هيلع ةرامأ آلف 0 لاق ؛"”داهتجالا َلْبَق مُكُح اهيِف ىلاعت هللو ءَّدِحاَو

 ,88/7"9ج :علاطلا ردبلا « 45١١/7 ج :فينشتلا 075ص :يونسألل ديهمتلا «١17ص

 ."44ص :لومأملا ةياغ 205١5 /7ج :عماللا ءايضلا «577ص :تاقيقحتلا

 عماوجلا عمج :759/7ج :جاهبإلا ,اةواثالخ/1ج :لوصألا يف لوصفلا :رظني )١(
 /؟ج :عماللا ءايضلا ,388 /7ج :علاطلا ردبلا 251١/5 ج :عماسملا فينشت .١17ص

 ."55ص :لومأملا ةياغ 019-16

 َّنأل؛ ًالّوأ كلذ ىلإ َّبَمَّذ دق نوكي امّبر و .لوقلا اذهل َينارعّشلا مامإلا ٌحيحصت انه رّهظَي (0)

 هبتك رثكأ يف هب َحَّرَص ام اذهو «ٍبيصُم ٍدهتجُم لك نأ ني ةلأسملا هذه يف ًاروهشُم اقوم هل

 ءمكحلا اذه لوح امهلوصف ٌمظعم ٌرودَت نيذلا ةمقلا فشكو قارتملا بانك اهتم ةّصاخخو

 ةلخاد مهيدّلقُمو نيدهتجُملا ةّمئألا لاوقأ َدَجَو .انّركذ امي قّقحَت نَمو» :هلوق «كلذ نمف

 نع ٌدحاو ٌلوق اهنم جرحي ال ءاهروُت عاعش نم ةَسبتقُمو ٍةرّهطُملا ٍةعيِرّشلا ٍدعاوق يف
 مهّير ني دم ىلع نيملسملا ٍةّمئأ ٌرئاس نإ :ناسلّلاب هِل وق ٌةقباطُم ُتَححَصو «ةعيرّشلا

 ٌبيصملا : هلوق نع عججَرو «بيصُم ٍدهتجُم ّلك َّنأ ًانيقيو ًامْزَج َملَعو «ناَئَجلاب كلذ هداقتعال

 سفن يف كلذ نايبل ًالماك ًالصَم َدَقَع مث .١/19ج :ىربكلا نازيملا .(وِنيعب ال ٌدِجاو

 .160 1617 /١1ج :باتكلا

 .(ب /78ق) ةياهن (8*)

 :ةرصبتلا 7/8/7*0ج :لوصألا يف لوصفلا :رظني .نيمّلكتملاو ءاهقفلا ةّماع ٌلوق وهو (6)
 /؟ج :ةلدألا عطاوق 258٠ - 77/4ص :يودزبلا لوصأ ١7١ - ١١ص :عمللا «498ص

 :ةدوسملا ,9ص :لوصألا ىلع عورفلا جيرخت .48/5ج :لوصحملا 8

 عماوجلا عمج ,755/4ج :رارسألا فشك .747/7ج :حيضوتلا «447و447 ص

 بيرقت «1١15؟/5 ج :عماسملا فينشت 079 -078/4ج :طيحملا رحبلا «١37١ص

 ريبحتلا 314/1 ج :علاطلا ردبلا ١590.« ص :ماحللا نبال رصتخملا «47١ص :لوصولا

 ريسيت ؛0508ص :ريبكلا حرشلا ,.57”ص :تاقيقحتلا 27917 /8ج :ريرحتلا حرش

 2 .5177/7ج :تومحرلا حتاوف 47١7 /4ج :ريرحتلا

 حج :يدمآلل ماكحإلا «58/5ج :لوصحملا :رظني نيملكتملاو ءاهقفلا ضعب لوق وهو (4)



 ه8 ٍتاّيعرشلا يف ٌبيصُملا

 .«ىلاعت هللا َءاَش نَم ُهْفِداَصُي نيفَدَك َوُه لب

 ؛مكححلا يأ هَتَباَصِإِب ٌفّلكُم دهتجُملا ّن ناوي ةرامأ يلف هيلع ّنأ ٌحيِحَّصلاو

 ؛ منيا : ليقو ىلا !هبَلط يف هّعسُو لذ ؛رَجْؤَي لب مَآ ل هئوخُم ّنأو ءاهناكمإل

 "اهب تّلكُملا هتَباصإ مّدعِل

 0 را لا ا

 ٌحصألا ىلع ةّلأسملا ا اذه ُمَنأَي ال مث ا

 ِهِلَذَب نِم هيلع بجاّولا هكرتي ًاًقافو َمْئ أ هداهِتجا يف ٌدهتجُم رّصَق ىتّمو» :اولاق

 ا
 («هبف هعسو

0 

 /4ج :رارسألا فشك ,7/١77١ج :بجاحلا نبا رصتخم .448ص :ةدوسملا «198 -

 .79137/8ج :ريبحتلا «754/7ج :حيولتلا 8107 ص :يونسألل .ديهمتلا ,«*

 /5ج :لوصحملا 117١ 0١7١ص :عمللا :رظني نيمّلكتملا نم ٌريثكو ءاهقفلا رثكأ هيلعو )١(

 /4ج :رارسألا فشك ,1719/7ج :بجاحلا نبا رصتخم :0/4١14ج :ماكحإلا ه٠

 2571 07٠ /4ج :طيحملا رحبلا «١17١ص :عماوجلا عمج «؟58/7؟ج :حيولتلا 7

 «7//407ج :ريبحتلاو ريرقتلا 23897/7ج :علاطلا ردبلا 27١7/5 ج :عماسملا فينشت

 7١77/5. :ريرحتلا ريسيت 27978 /8ج :ريبحتلا

 ءاا/ا/ /١ج :لوصألا يف لوصفلا :رظني .ةلزتعملا نم ةّيلُع نباو يسيرملا رشب لوق وهو (؟)

 :بجاحلا نبا رصتخم :,0/5٠194ج :ماكحإلا ,00 /5ج :لوصحملا ,١7١ص :عمللا

 7١7/85. :ريرحتلا ريسيت 27975/8ج :ريبحتلا 277/4ج :رارسألا فشك 0

 عماوجلا عمج 21777/1ج :بجاحلا نبا رصتخم 17١. -719١ص :عمللا :رظني (0

 6 «59١ص :لوصولا بيرقت 27١7/7 ج :عماسملا فينشت 2١١١ ص

 :لومأملا ةياغ 789 /7ج :علاطلا ردبلا «077 ص 0 2379467 /8ج :ريرحتلا

 .75 ص

 عماوجلا عمج 21777 /1؟ج :بجاحلا نبا رصتخم 14١« /5ج :يدمآلل ماكحإلا :رظني )4

 - 789/7 ج :علاطلا ردبلا «57”ص :تاقيقحتلا 75١7/7 ج :عماسملا فينشت 2١17١ ص

 .744ص :لومأملا ةياغ «44١ص :لوصولا ةياغ «5177/7ج :عماللا ءايضلا 4١



 4 36 رو ريتا[ ع 1
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 [تاّيداهتجالا يف مكُحلا ضقن]

 نم الو هب ٍمكاَحلا َنِي ال ."' تاير اهتجالا ين كخلا ضع زوبع ا

 يل تر ءاَرَج ٌملّمو ءِضْفَنلا ُضْقَن ْدَن راجل هُضْقَن َراَج ول ذإ ءًاَقافو هِريَ

 3 كسلا نق نب كافل بم

 ٌمكاح َمكَح وأ يلج ًاَسايِقَوَأ ًارِهاَظ وأ "”اَضَن :مكُحلا فّلاَخ ْنِإ نكل

 ًةباحّصلا َّنأل ؛ (داهتجالاب ضَقُي ال ُداهتجالا) :ةّيهقفلا ةدعاقلا يف ءاهقفلا ٍلوق ىنعم وهو )١(

 هطرمع اهيف هفلاَحَو .هداهتجاب لئاسم يف ٌمكَح هيض ركب ابأ َنإف «َكلذ ىلع اوعمجأ رو
 ضعب يف امهداهتجا يف هُوَ رمعو ركب ابأ فّلاَخ هنَِذ ٌيلعو ءهّماكحأ ضقنَي ملف
 هابشألا 2379137 /8ج :ريرحتلا حرش ريبحتلا :رظني .امهّماكحأ ضْقنَي ملف «لئاسملا

 .١١٠ص :يطويسلل رئاظنلاو

 :يدمآلل ماكحإلا ,51ص :ىفصتسملا «477/1؟ج :هقفتملاو هيقفلا :يف لِقُن ام رظني (0)
 0477 877 /7ج :رصتخملا نايب ٠*177« /١1ج :بجاحلا نبا رصتخم .04/4ج
 فيئشت «١7١ص :عماوجلا عمج :4/١07ج :بجاحلا عفر :750 /”ج :جاهبإلا

 :عماهلا ثيغلا مما /4ج :طيحملا رحبلا قرا :روثنملا .7١5/؟ ج :عماسملا

 20517/7ج :عماللا ءايضلا 2791/١ /8ج :ريبحتلا «445/7ج :ريبحتلاو ريرقتلا 8١27ص

 ةياغ 21١7 ١١١ص :يطويسلل رئاظنلاو هابشألا 21/47 /7ج :عطاسلا بكوكلا حرش

 زمغ 2714/4 ج :ريرحتلا ريسيت 4057/4 ج :رينملا بكوكلا حرش «54١ص :لوصرولا

 0 : لخدملا «780 /١ج :رئاصبلا نويع

 دارملا» :770 /4ج : يّلحملا ىلع هتيشاح يف كك يراصنألا ايركز مالسإلا ٌحيش لاق ()
 (رهاظلا» :انلوقب لخديو ءُنعطَقلا ٌعامجإلا هيف ُلخديَف ءٌرهاظلا لباقي ام انه ٌصنلاب
 ام كلذك ءَةّنَّسلاو باتكلا ٌّصَن فّلاخ اذإ ُيداهتجالا ٌمكحلا ضَقنُيو .«يّنظلا ٌعامجإلا

 ماكحإلا :رظني .ءاملعلا قافّتاب كلذ لك ّيعطقلا َعامجإلا تَلاَخ وأ ءامهّرهاظ تفلاخ

 فيئشت 2١7١ ص :عماوجلا عمج ىف" /1ج :رصتخملا نايب 209/4ج :يدمآلل

 -1511/8ج :ريرحتلا حرش ريبحتلا 07١ 8ص :عماهلا ثيغلا .7/١7؟ ج :عماسملا

 :عطاسلا بكوكلا حرش :447/7ج ريبحتلاو ريرقتلا 079٠ /7ج :علاطلا ردبلا "417

 :ريرحتلا ريسيت 40:00 /4ج :رينملا بكوكلا حرش ١15 ص :لوصولا ةياغ ؛7/48/7ج

 ."84ص :لخدملا «7777/7ج :تومحرلا حتاوف «175/4ج

 يف ةلبانحلل ًافالخ ءروهمجلا دنع ِضَّقَنُي ّيلجلا َسايقلا فّلاخ اذإ ٌيداهتجالا ٌمكُحلا (4)
 - ءايضلا «417 /؟ج :رصتخملا نايب ؛«5457/7ج ريبحتلاو ريرقتلا :رظني .مهدنع حيحَّصلا



 ا داهتجالا ريت

 هِليلَقَت ٌعانتماو ءوداّهتجال هتفّلاخمب ُهُمكُح ضِقْن ِهّريَغ َدْلَق ْنأِب ءوداهتجا فالخب
 0 دهتجا اميف

 َضِقُن ةّمئألا َنِم هِريغِل ٍدّلقُمَرِيَغ همامإ ٌّصَن ٍفالخب ٌمكاح َمكَح ول اذكو
 ٌّقَح يف ليلّدلاك ءهَبَهْذَم همازتلال ؛ِهُّمَح يف وه يذلا همامإ ٌّصَنِل هتفلاخمل همك
 60 3 لا

 2س

 ْمَقنُي الق هُديلقَت ُروجَي ٌتيح همامإ َريَغ هيك يف َدّلَق اذِإ اّمَأ» :اولاق

 1 ندع هز اعين (هي مكَح اجنإ هتلادعل هنذل 4

 [داهتجالا ٌرّيغت]
 و 5

 م 0
 وعلا 22٠ (هرعرو 8 رى ب 8 ظ ل 700

 ىلإ هداهتجا ٌريغت مث « هححصي هنِم ٍداهتجاب ٌّيَلَو ريغب ةأرما جوزت ولو

 فيئشت 2«١١١ص :عماوجلا عمج ؛5/١455ج :بجاحلا عفر 2011 /7ج :عماللا 3

 بكوكلا حرش لو 15ج :علاطلا ردبلا .,/8١ص :عماهلا ثيغلا 17 /5ج : عماسملا

 .785 ص :لخدملا 6٠6 /4ج :رينملا بكوكلا

 :رظني .هّريغو «9/4١1ج :ماكحإلا يف ُيدمآلا ٌمامإلا هلقن امك ءءاملعلا قافّتاب اذهو )١1(

 2557 /5ج :بجاحلا عفر 2471 /١ج :رصتخملا نايب 1770 /١1ج :بجاحلا نبا رصتخم

 ريرقتلا 8١/7ص :عماهلا ثيغلا 25١5 /7؟ج :عماسملا فينشت 2١١١ ص :عماوجلا عمج

 حرش 2ل1كاكص :ماحللا نبال رصتخملا وج :ويبختلا «41/7ج :ريبحتلاو

 505/4 ج :رينملا بكوكلا حرش ء144١ص :لوصولا ةياغ ءل58/7ج :عطاسلا بكوكلا

 .7754/5ج :ريرحتلا ريسيت م٠ا/

 عمج ؛”758ص :ىفصتسملا :رظني .ةلبانحلا دنع نيّلوّقلا ٌدحأو ةَّيعفاَّشلا بهذم وهو ()

 حرش ال41 /7ج :علاطلا ردبلا ؛8١7ص :عماهلا ثيغلا -175١« ١١١ص :عماوجلا

 ثيغلا :يف امك .ةعقاّولا كلَ يف هدّلقُم وه يناثلا ٌدهتجملا كلذ ٌَراَص ةلاحلا هذه يفو ()

 .54١ص :لوصولا ةياغ 291١ /7ج :علاطلا ردبلا 270 8ص :عماهلا ثيغلا :رظني 0(

 .َجاوّرلا اذه ٌححَصُي يأ (0)



<- 
 َمكَح اذإ مّرحَت ال :َليقو 290مل نآلا ظل هيلع اهميرخحت ٌحَصألاَف هنالطُي
 00 كلاب ْمِكاَح

 مل ْنِإ لَمَعلا نَع ٌفُكيِ ؛هِريَت يتفتسملا ملأ ءاتفإلا َدعَب ةذاهتجا َرّيغَت اذإو

 ُضَقنُي ال ٌداهتجالا َّنأل ؛هّلوُمعَم ضَّقْنُي مل َلِمَع َناَك نِإَف : لنوع نكي

 م
 .' ٍداهتجالاب

 ع

 ٍلوُصألا ملع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصؤلا ٌجاَهْنِم

 بكوكلا حرشو ,*979/8ج ”يوادرملا مامإلل ريبحتلا يف ة ءاج «ةلبانحلا دنع ٌحصألا وهو 01(

 امك يِداَهَيِجا هو ريعَت مَ هِسْفَن ل يف ٍمكُح ىلإ ُهداَهِتِجا ُءاَدَأ اذإ» : ١٠ 0٠ /1ج : :رينملا

 ٌحَصَألاَف ٌلِطِاَي ُهَّنَأ ىأَرَف ُهُداَهِتَجا َرّيَعَت مث ل الب ب جاكَتلا ة ٍدََحِص ىلإ ُهُداَهِتِجا ُهاَدَأ اَذإ

 مامإلا ٌرايتخا وهو ."86ص :دمحأ مامإلا بهذمل لخدملا : ًاضيأ رظنيو ."ًاقَلظُم ْميِرْحَّنلا

 م1717 :رصتخملا نايب يف ٌيناهفصألا مامإلاو فر ١ /1ج : هرّصتخم يف بجاحلا نبا

 21١١ ص :عماوجلا عمجو ,2577/4ج :بجاحلا عفر يف ٌيكبُسلا مامإلاو «477

 /ج : عماللا ءايضلا يف ولولخ خيشلا و 39١/7« ج :علاطلا ردبلا يف يلحملا مامإلاو

 ٌينارعّشلا ٌمامإلا هحمّتصو ؛١15١ص :لوصولا ةياغ يف يراصنألا ايركز خيشلا و «8

 . انه

 حاكنلا ةحّحصب مُكَح وّلو» :لاق ثيح ”517ص نصار ذ يلازغلا عاملا لايتخا وهو )0(

 ضقني ملو ءنيَجوَّرلا نيب قّرفُي مَل هًداهتجا رّيغت خت مث ءًثالث ُجوّرلا عّلاَح نأ دعب ٌمكاح

 /1ج : لوصحملا يف يازّرلا مامؤلا وع ىلا ةكاضمل ؛ حاكنلا ة ةحكحصب قياسا هذاهتجا

 الف دّكأَت دقق هب لَصنا امل يضاقلا ًءاضَق َّنآل ؛ًاحيحص ٌحاكُنلا ّيقب .. :لاقو 4-١

 :لاقو «81"١7ص :رظانلا ةضور يف َيلبنحلا 0 مامإلا و ا
 ةحّلصمل نيَجوَّرلا نيب ْقَّرفُي مل هٌداهتجا رّيغت ٌمُث ٌمكاَح حاكنلا كلذ ةّحصب مكح ْنِإف»

 كل جاهنملا يف يواضيبلا ماعْإلاَو 9/54١27ج :ماكحإلا يف ّيدمآلل مامإلا و .(مكخلا

 هنأ ّنظ مث م خسف َعلُخلا نأ نط ول انك «ةايمجالا رعت اذإ9 لاقو (جاهبإلا عم) <”

 حرش يف ّيفوللا نيدلا مجنو .اهّلِبَق ضقتنيو ءمكحلا نارتقا دعب ُلَّوَألا ضقتنُي الف «ٌقالَط

 1 هي ها ومع

 ثقتي مخنلا شفت ول 7 يدع لا : مكاحلا 1 ب مجانا مش ؛ سال

 .؛ِداَهَيِجالا
 00 :حالصلا نبا ىواتف «45 /5ج :لوصحملا ,577/7ج :ةلدألا عطاوق :رظني (9)

 2 ١7ص :عماوجلا عمج قمم 5:85 ص :ةدوسملا قمل /ا1ج :نيبلاطلا ةضور



 م 0 ضيوُمّتلا

 +َد اذإ هئاتفإب اهريغو ناونألا يف كلت ام ٌدِهتجملا ُنَمْضَي الو» :اولاق

 . ْنِإَف «ٌروُْذعَم 2 ؛ عِطاَق ٍليلَد ٍريغ نم ِهِفالْنِإ مَدَع ىلإ ةداهتجا

 روع ؛ هئاتْفِإب فّلثُملا َنِمَض ٌصّئلاك

 [ٌضيوفُتلا]
 ادع مِلاَع وأ ينل ّيِهَّلإلا ماهلإلا ٍليِبَق نِم َلاَقُّي ْنأ ُروِجَي ؛ةلاييت

 أ ٠ مكاَوَص نإ لدلك ربع ع عْئاقَولا عيمجج يف ُءاَشَت امب ْمكحا :-

 ْذَه ٌنوكَي ّمُث ٍلوّقلا اذ راو ني َِناَم ال ذا : :ةاملعلا لاف 0
 , 7977ه هتلالدل + ضيوفتلا ىَمَسُيو < ًاًيِعرَس ًاكَردَم لوقلا

5 

 ةرضخد /1ج :علاطلا ردبلا كاد /؟5ج :عماسملا فينشت 2679ص :يونسألل ديهمتلا »د

 /؟ج :عطاسلا بكوكلا حرش :0194/7ج :عماللا ءايضلا 7987 794١ /8ج :ريبحتلا
 /4ج :ريثملا بكوكلا حرش «5”7ص :لومأملا ةياغ «٠١9١ص :لوصولا ةياغ 48

61. 

 )١( :نيبلاطلا ةضور ء«؛ "ص :حالصلا نبا ىواتف :رظني ١١/٠١1« :ةدوسملا ص450 

 /؟ج :عماسملا فيئشت 27716 /:ج :نيعقوملا مالعإ ء١1؟١ص :عماوجلا عمج قكك

 /8ج :ريرحتلا حرش ريبحتلا واج :علاطلا ردبلا للص :عماهلا ثيغلا يللا

  14/7ج :عماللا ءايضلا  .57١:لومأملا ةياغ 21749/7ج :عطاسلا بكوكلا حرش

 /5ج :رينملا بكوكلا حرش 7 ص 5١5 6١6

 .([/79ق) ةياهن (*)

 :ةلأسملا هذه يف فالخلا لحم ريرحت ينال جاهبإلا يف يكبسلا جاتلا مامإلا لاق ١)

 ؛ىلاعت وللا نع ْغيلبعلا قيرط ىلع ءاج ام : اهُدحأ :رومُأ ىلع دابعلا نِم ٌدافتسملا ٌمكُحلا»
 طق نزلي هنأ هو ا والا ريل ىلا ع اخو

 .فالخ ََِنلل هِزاوَج يفو ا

 امي َمُكحَي نأ هل لَعِجَي نأ ىنعمب ٍمِلاَع وأ يبن د ىلإ هللا ضيوفت قيرطب ٌُدافتسُي ام :ٌتلاَّكلاو

 لعِجَي نأ ىنعمب ال ءرمألا سفن يف يلزألا هللا ٌمكُح وه هب ءيِجَي ام ٌنوكَيو ا

 لاق «نيّملاعلا بر ريع دحأل وُه سلو ةةلاسملا روض قمل اذهف ٠ «مكُحلا ئشنُي :ُي نأ هل
 . (هّريَغ َمكحلا ٌئِشنُي ال يأ 5٠[ :فسوي] 4 ير مكحلا ٍنإ» :ُهللا

 - امك كلذ ٌراوج :اهُنَّوَأ ءبهاذم ةثالث كلذ يف مهلو «ءاملعلا نيب فالخلا لحم وه اذه ()



 ٍلوُصألا ملِع ِدِصاَقَم ىلإ ل ٍلوُصضَؤلا ٌخاَهْنِم ل

 نبا َلاقو . "”(عوقؤلا ىف» :َليِقو ءازاوَبلا ىف» :َّليِق «هيف ُنعِفاَّشلا َدّدرَتو

 َّنأل ؛مياعل لاقي ْنأ ٌروِجَي الو يل ُلوَقلا اذه َلاقُي نأ ٌروجَي» :"7يناعْمّسلا
 .0كلذ هل َلاقُي نآِإ علت ال مِياَعلا ٍةبتُر

(00 

 قفز

 فرق

 قفا

)2 

 ,*”مِلاَعلا نع ًالضُم َنِبَّئلل .«َْمَي مل َكلّذ َّنَأ ٌراتخُملاو» '*”ُنيِكِبُّسلا نبا لاق

 :ءاملكلا نيهان لوق وهو هالغأ ركذ

 نبا رصتخم لاو /4ج :يدمآلل ماكحإلا ءكهمال / هج : ىلعي يبأ يضاقلل ةدعلا :رظني

 عمج 24668 ص :ةدوسملا ىا'6 0 :رصتخملا نايب 27/1 :بجاحلا

 /١ج :عطاسلا بكوكلا حرش 557 /”ج :ريبحتلاو ريرقتلا فاكار/ج :عماللا ءايضلا

 :ريرحتلا ريسيت نر - 9/5١5ج :رينملا بكوكلا حرش ١6١21ص :لوصولا ةياغ

 .771/4ج

 .اولاق هبو ءزاوجلا يفن نود عوقولا ين ىلع هيض ؛45 يعفاشلا مامإلا درت ِة : ةّبعفاشلا ٌرثكأ لّمَح

 .لّوألا ادع ام ةقباسلا عجارملا يف امك

 ُمامإلا «ُيزّورملا ُيمِمّتلا ُيَناعْمَّسلا رفظملا وبأ ءراّبجلا دبع نب دمحم نب روصنم :وه

 ةفينح يبأ بهذم يف َعَرَب ىتح هدلاو ىلع َهّقْفَت «(ه477) ةنس دلُو ُيعِفاَّشلا ّمُث ٌئفنحلا

 ٌيعفاَّشلا بهذملا ىلإ راص َّمُث «ةنس نيثالث كلذك ثكمو ءرَظَّنلا لوحُف نم راصو ءدبيض
 ثيدحلاو َيعفاَّشلا هقفلاو ريسفّتلا يف فَّئَص ؛هيلع يقبو .(ه474) ةنس يف َكلذ ٌرهظأو

 باتكو هقفلا لوصأ يف ةّلدألا عطاوق باتكو مالطصالاو ناهربلا باتك هلف ءلوصألاو

 :ّيكبُسلل ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط :رظني .(ه480) ةنس هللكك يفوت َةّنَّسلا لهأل جاهنملا

 .7174 7# /١ج :ةيعفاّشلا تاقبط .“ه /هج

 .7ا0ا/ /7ج :ةلدألا عطاوق هباتك يف

 ؛519/4ج :يدمآلل ماكحإلا :رظني .ضيوفّتلا زاوجب اولاق نيذلا روهمجلا لوق اذه

 /4ج :بجاحلا عفر 4815/1ج :رصتخملا نايب «7//17717ج :بجاحلا نبا رصتخم
 ؟18/؟ج :عماسملا فينشت "00 /5ج :طيحملا رحبلا «١7١ص :عماوجلا عمج 4

 :ريبحتلا ؛«448/7ج :ريبحتلاو ريرقتلا 2797 /7ج :علاطلا ردبلا ء/١٠ص :عماهلا ثيغلا

 بكوكلا حرش 2190ص :لوصولا ةياغ 70٠ /7ج :عطاسلا بكوكلا حرش ؛,"47/8ج



 0 ٍروُمَأَملا رايتْحخاب رْمألا ٌقيِلمت
 نآو## اعت لاق 0 1 ة 01 2 نط 0 نإ ع

 نم ركع كاوشلاب ْمُهَتْرَمَأَل يِتّمُأ 8 ْنَأ الْؤَل» 2 0:

 معَن تلق ول» : حلا بوجو ِثيدح يف ُهَلوقو .مهيلع هيو يأ . ””(ةالص

 َرْيخ لي نوكي ْنَأ زاوجل ؛ًأَّضَن كلذ ىلع ُلُدَي الق. ؟*”«هُتْعطَتْسا اَمَلَّو ءْتَبْجَوَل
 يحوي كلذ لاق ٌنوكي وأ «ءهِمَدَعو ّحَحلا ريركتو .همدَعو كاوَّسلا باَجيإ يف

 اك سقت ءاقلت نم ال

 [ِروُمْأَملا رايتخاِب رْمآلا ٌقيِلعت]

 :مُهَضعب لاقف .2"'”هّلْعِف تئِش ْنِإ اذك َكلَّذ ْلَعْفا وحن يف ٌءاملُعلا َدّدرَتو
 .: قاتلا نوم سف ٍلعِفلا بَّلَط َنيِب امل ؛ٌروَجَي الد

 2 عع ج لل + إم 7 82 2 1 8
 نأ ىلع َةَنيِرَف ٌريِيْخَّتلا نوكيو ءرهاظلا وُهَو .(كلذ ٌزوجَي» :مّهّضعب لاقو

 )١( ةيآلا «ةدئاملا ةروس )89(.

 )٠١8(. ةيآلا ءءاسنلا ةروس (؟)

 «(8417) مقر هٍّوَعُمُجْلا موي ِكاَّرّسلا ِباَب هِةَعُمْجْلا ٍباَتِك .هحيحص يف يراخبلا هجرخأ ()

 هئللط َةَرْيَرُه يبأ نع :(5907) مقر ءِكاَوَُسلا باَب ءٍةَراَهَطلا باَتِك .هحيحص يف ملسمو
 . ًاعوفرم

 (180/) مقر ءِرْمْعْلا يف ّةَرَم ْحَحْلا ضْرَف باب « «جححْلا باَتِك ءهحيحص يف ملسم هجرخأ (84)
 :لاقو «.(81) مقر ٌّمَحْلا ن َضِرُف مك ءاج ام باب « ّمَحْلا باّتِك «هنئنس يف يذمرتلاو

 098*0) مقر ءجحلا بوجو ءٌجَحلا باتك «ىربكلا هننس يف يئاسنلاو («ٌبيِرَغ ٌنَسَح»

 هللط َةَرْيَرْه يبأ نع (1884) مقر ّجَحْلا ٍضْرَق باب ءِكِياَنَمْلا باَتِك ءهننس يف هجام نباو

 ةياغ ءاله١ 1/6١ /؟ج :عطاسلا بكوكلا حرش :”944/؟ج :علاطلا ردبلا :رظني («5)

 .١5١ص :لوصولا

 1/01 /1ج :عطاسلا بكوكلا حرش 845 /7ج :علاطلا ردبلا .١17ص :عماوجلا عمج (1)
 .١6١ص :لوصولا ةياغ



 و 1 عر ميا

 لوصألا .ملع دصاقم ىلإ لوصولا جاهنم 7 مالا اَمَم ىلإ لوّصولا ٌءاَهْن 3 8

 لاق «ترثملا لبق اولص»: لاق هلك دن
 00 5 ةياور ىف امك : دعك 97 يأ .(ًءاَش ؟مل» : ةَِلاَّغلا ىف

 يِراحَبلا ىَوَر دقو مِزاَج ريغ بلطلا

 ُريَغ جّرخَف ."وليلَد ٍةفرعَم ريغ نِم َدَقَتعُي ْنأِب «"””ٍلوّقلا ذخأ :“*”ديِلقّتلا 4 و4 2 أ - هس 5 9 مه و و 5

 )١( مقر ٍبْغَمْلا لبق ٍةاَلَّصلا باب ءعُوطّتلا باوبأ .هحيحص يف )1178(.
 .(1741) مقر ءٍبْرْغَمْلا لبق ٍةاَلَّصلا ِباَب ءٍةاَلَّصلا ٍباَتِك هننس يف (0)

 :عماللا ءايضلا :رظني و 2344 /؟ج :علاطلا ردبلا يف يلَحَملا مامإلا هّراتخا ثلاثلا لوقلاو (؟)

 ُمامإلا هّراتخا و «١19١ص :لوصولا ةياغ «7/١19ج :عطاسلا بكوكلا حرش ه1 /1ج

 . انه ينارعّشلا

 ةبقر يف ُنوكت اهّنأل ؛ ةدالقلا نِم هقاقتشاو هب اًطيِحُم ِقْنُعْلا يِف ِءْيَش ُلْعَج :ٌةغل ُديِلقَّتلا (5)
 ةدألز لَكَ «كلذ هتبقر دّلق دقق ءهلأس اميف هّلوق لبق اذإ هّنأل ؛اهنم ُديِلَّتلا ٌقٌشاف ءناسنإلا

 ناسل يف (َدَّلَق) ةدام :رظني .لامعألا ةالُؤلا ٌديلقّتو نيِّدلا يف ُديلقَّتلا هنمو ءهاّيِإ هّمزلأ
 ْ 4 ف سررعلا هان 1ع فرخلا

 /١ج :عطاسلا بكوكلا حرش يف امك .ال مأ هب َلمُع ٍداقتعالاب هيّقلَت :لوقلا ٍذْخَأِب دارملا ()
/. 

 لوصألا بتك لك يف هدجت ٌداكت ديلقّتلل َينارعّتلا ٌمامإلا هرّكَّذ يذلا ٌيحالطصالا ُكبرعَّتلا (5)
 هذه رظنت .ىنعملا ىف ةبراقتم ٍتارابعب اًّمإو تارابعلا سفنب اَّمِإ :ةرّخأتملاو ةمّدقتملا

 :عمللا 718/7ج :هقتكملاو هيقفلا 5/4١217ج :هقفلا لوصأ يف ةدعلا :يف تافيرعتلا

 (71!1ص :لوخنملا :١/488ج :ناهربلا 14٠" /؟ج :ةلدألا عطاوق 2١175 ص

 2585ص :رظانلا ةضور ١0« 4ص :ىبرعلا نبال لوصحملا .””ا/ل ١٠ص :ىفصتسملا

 (١١4ص :ةدوسملا .,748/7ج 1 اسلا نبا رصتخم :777/4ج :يدمآلل ماكحإلا

 :عماوجلا عمج 2877 /؟ج :رصتخملا نايب 25904 56٠- /”ج :ةضورلارصتخم حرش

 ؛107 /؟ج :ريبحتلاو ريرقتلا 73/86 ص :تاقيقحتلا 98"١/2ج :روثنملا ء.١17١ص

 حرش 8/١2401ج :ريبحتلا 297/7ج :علاطلا ردبلا «55١ص :ماحللا نبالرصتخملا

 ؛519/4ج :رينملا بكوكلا حرش .8”77ص :لومأملا ةياغ 278١ /7ج :عطاسلا بكوكلا

 ا 5 184 ص :لخدملا 141/4 ع هريرعفلا ريق

 ين هب هشغ اَم َمْنِإ َدِهَتْجملا قّوطُي َدْلَقَملا َنَأَك :ّيحالطصالاو ّيوغللا هانعم نيب ِهّبّشلا ُهَجَّوو
 [1 :ءارسإلا] «دقُنع يف دريك ةتمرلا» : ىَلاَعَت هِلوَق ْنِم اًذُخَأ ءوِملِع ْنِم ُهْنَع ُهَمَتَكَو «هنيِد : طع 2 َِ 2 كَ < هَ وه ريفر هرسةديع و

 له

 56٠. /8ج :ةضورلا رصتخم حرش يف امك ةَراَعيْسالا ٍةَهَج ىَلَع



 ا ٍداهتجالا َةِبَتُر ْعْلبَي مل نمو ّيّماعلا ىلع ٍديلَمَّتلا ٌموزُن

 ٍةفِرعَم َّعَم ٍلوَقلا ذخأ أ اضيأ ٌجّرخو .ِديلقتب سيل هيلع ٍريِرَقَّتلاو لعفلا نِم ِلوَقلا

 . "”لْئاَّقلا داهتجا ّقَاَو ٌداهتجا وُه امّنِإ اذه َّنأل ؛ِهِليلَ

 [داهتجالا ةبنر ْغْلِبَي مل نمو يّماعلا ىلع ديلقَتلا ٌموزل]
 ةلوب ه6 ( 4

 كم 5ايدجالا بنر لبي مل نم لكو ""َيّماَعلا ُمْرْلَي هن هنأ حَصَألاو

 ةياغ ءاله7 70١ /7ج :عطاسلا بكوكلا حرش .7945/7ج :علاطلا ردبلا :رظني )١(

 . 67١ /5ج :رينملا بكوكلا حرش «.١5١ص :لوصولا

 :رظني .ٌعامجإلا هيف يكُح لب «ءاملعلا روهمج ٌلوق وه فْرّصلا ّيّماعلا ىلع ديلقّتلا ٌُموزُل (0)
 عطاوق «5١4ص :ةرصبتلا 4177 /7ج :هقفتملاو هيقفلا «17516 /4ج :ىلعي يبأل ةدعلا

 نبا لوصحم .77/7ص :ىفصتسملا «477 - 47١ /”ج :صيخلتلا 88/7"2ج :ةلدألا

 /4ج :ماكحإلا ,”87”ص :رظانلا ةضور .56/١١٠1ج :لوصحملا .154١ص :يبرعلا

 جاهنملا ,875/7ج :رصتخملا نايب 11897 ١107 /5ج :بجاحلا نبا رصتخم ؛5

 /4ج :بجاحلا عفر ؛5417 587 /5ج :ةضورلا رصتخم حرش 779/7«2”ج :جاهبإلاو

 كوكا جا :علاطلاردبلا «555/5ج :طيحملار حبلا ,.١175ص :عماوجلا عمج .57

 :ريبحتلا 2599 /7ج :ريبحتلاو ريرقتلا .58١5ص :تاقيقحتلا «07 /؟١ج :عماللا ءايضلا

 حرش ١6١2ص :لوصولا ةياغ ال07 /؟ ج :عطاسلا بكوكلا حرش .4077- 0/8*0ج

 .584 ص : لخدملا :548/7ج : تومحرلا حتاوف ,074 58/5 ج :رينملا بكوكلا

 ٌنوكَي نأ :ىلوألا :ٌتالاح فّلكُمللا :<9/* : جاهبإلا يف يكبسلا جالا ماعإلا لاي

 ريهامجلاف «نيدهتجملا لزانُم ىلإ اهب ىَقَرَتَي يتلا مولُعلا نم ًائيّش لّصحُي مل ًافرص ًاَيماَع

 ام هعفني الو ءاهِعيمَج ةعيرّشلا عورُف يف ٌديِلقَّتلا هيلع بجيو .اتفتسالا هل زوجُي هنأ ىلع

 يف يشكرزلا ٌمامإلا لاقو .(ىَّصَحلا َددَع ثناك نإو .داهتجالا ىلإ يدون ال مولع نِم هّدنِع

 َّنَأ ٌءاملُعلا فِلَتخَي ملو «َءاَمِجإلا هدام ٍىَكَحَرا :/4ج طيحبلا نْكيَبلا
 ال ٌرْثُ نإ ْوِّذلَأ لهأ انما :ِهِلوّقِب َنوُداَرُملا مُهّنََو ءاَهِئاملُع ُديِلَقَت اهيلع َةَّماَعلا
 . 24مم

 مامإلا هّبَسَنو «ءاملعلا روهمج لوق وه .داهتجالا ةبتر ْغْلبَي مل يذلا مِلاَعلا ىلع ديلقّتلا ُموُرَل هيل

 جاهنملا :رظني . د ل رصألا ف نشتعسلا) ىلإ 7375/4ج : ماكحإلا يف يدمآلا

 /؟ج :رصتخملا نايب ء17167 - 1787 /7ج :بجاحلا نبا رصتخم ؛779 /”ج :جاهبإلاو

 ءالا ١ص :عماهلا ثيغلا «.555/5ج :طيحملا رحبلا 2547 /5ج :بجاحلا عفر «85

 24071 5070 /8ج :ريبحتلا 2077 /؟١ج :عماللا ءايضلا ؛947/7؟ج :علاطلا ردبلا

 67 /1؟ج :عطاسلا بكوكلا حرش «5١5ص :تاقيقحتلا 2559 /ج :ريبحتلاو ريرقتلا



 ًِ 0 نإ مذا لَه 11 أاولمسف# + ىلاعت هلوقل ؛لاوحألا عئاقو يف دهتجملا

 هل َنّيبَت ْنِإ الإ ٍدِهَتِجُملل ُديِلقَّتلا َىّماَعلا ُمّرلَي ال» : مُهضعب لاقو 00
 . "”(هيلع رئاجلا أَطَحلا يف ِهِعاِبَنا موُرَل نِ َمّلسيِل ٠

 .باتكلا ٌرخآ يتأيَس امك ءِدِئاقَعلاك عِطاوقلا يف َديلقَّتلا ئنيياَرفسإلا َعنَمو

 ٍلْخَأ َةَيحالَص هل َّنأل ؛ًادهتجُم ْنْكَي مل ْنِإو هَّدُلَقُي ْنَأ مِلاعِل ٌروِجَي ال١ :ليقو
 كالا ىلع «ليلّدلا نِم مكخلا

 [ديلقتلا هيلع مّرحَي ْنَم]

 ٍلوصألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصّولا ٌجاَهْنِم

 هيفلاخمل ؛ٌديلقّتلا هيلع ٌمُرحَيَف *”*هداهتجاب مكحلا َناَط اّمأ» :ٌءاملُعلا لاق

 .«هداهتجا عابّتا بوجُؤُل هب
 ةَّنِس هيف ءْذهتجَي ملو ٍداهتجالا ٌتاَفِص هيف ناك ْنّم اّمأو

 هيف ٍداهِتجالا نِم هِنُكَمَتِل ؛هل ُمقَي اميِف ””ُديلقَتلا هيّلَع ٌمُرحَي :ِءاملُعلا ٌرثكأ ِهيلَعو

 :145/4ج :ريرحتلا ريسيت «39/5ج :رينملا بكوكلا حرش .١5١ص :لوصولا ةياغ -

 ."88ص :لخدملا ت14 /1ج :تومحرلا حئاوف

 :فّلكملا ٍِتالاَح نم ةيناّئلا ٌةلاحلا» 5189 /ج :جاهبإلا يف يكبسلا جاتلا ٌمامإلا لاق
 بصنمب طحُي ملو «ةرّبَتعُملا ٍمولُعلا ضعَب ليصحتب ةَّماَعلا ٍةبتُر نَع ىَلاعَت يذلا ٌملاعلا

 .(داهتجالا نع ه هزجعل ؛فرّصلا َيماَعْلا مكح هّمكح َّنأ يف ر راتخملاف ءداهتجالا

 اَنُه ِهِقاَحْلِإ نم ُهوُقَّلظَأ امو» :ًادِقان 077 /4ج :طيحملا رحبلا يف يشكرزلا ُمامإلا لاق

 ةَبَصَن مُهَسْفْنَأ اوُبّصَتُي مل مُهَّنِإَف «َنيِرُخِبَتملا بهاذملا ٌعاَبتأ امّيِس ال ٌرظَن هيف ٌيّماَعلاِ
 .«َنيِدلَقملا

 )١( ةيآلا ءلحنلا ةروس )57(.

 .ةقباسلا عجارملا يف امك .دادغب ةلزتعم ضعب لوق وهو (؟)

 .ةقباسلا عجارملا يف امك .دادغب ا وهو (9)

 ةبَلَع كلذي هل لَضحو ءٍقلأسم يف َدّهتجا دهتجملا نأ يأ :«هداهتجاب مكُحلا ُناَط» :هلوق (4)

 فينشت :رظني .ًاعامجإ ٌديلقتلا هيلع َمّرحو هّنلظ امب ٌلمعلا هيلع بجو مكحلاب ِنّظلا

 .5154 /7ج :عماللا ءايضلا ءا/١7١ص :عماهلا ثيغلا 0777 /5ج :عماسملا

 .(ب /؟9ق) ةياهن ()
 - :رظني .ٌعامجإلا اهيف يك دقف اهّلبَ يتلااّمأو «ةلأسّملا هذه يف ءاملُعلا ٍريهامجج ُلوق اذه ()



 ٍديلَعَّتلا هيلع مّرحَي ْنَم

 ىلإ نكْمُملا لصألا نَع ُلودُعلا ٌروجَي الو .ديلقّتلا ٌلّصَأ َوُه يذل

 ا
 او

 يف امك ِهِلَدَب

 . مُمتلاَو ٍءوضؤلا

 هريغ نود

 .2”نآلا هب ِهِمْلِع مّدعِل ؛هيف ٌديِلَقّنلا هل زوجي :يناّثلاو
 اهُزاِجْنِإ بولطملا ِتاَموُصُحلا لْصفِل هجايتحال ؛ يضاقلي زوجي :ثلاثلاو

 1 1 0 ١

 يواسملا فالخب «هيلع هناحَجَرِل ؟ هنم َمَلعأ ناك نمل هُديلقَت ٌروجَي : عباّرلاو

 : 19 ألا

 َةَلعِل ؛ةتقؤُملا فنا هقتلاست انل تقؤلا قيض دنع زوجت :سماخلاو

 .'”ْقِضَي مل اَّذِإ اَم يفالخب «ةّيِتقَولا

(00 

 :يبرعلا نبال لوصحملا .7/١754ج :ةلدألا عطاوق «1546 /5ج :ىلعي يبأل ةدعلا

 ص :ةدوسملا 251١970١ /5ج :يدمآلل ماكحإلا «5/56١١ج :لوصحملا ١6. 60ص

 فينشت 20717 /4ج :طيحملا رحبلا «١17ص :عماوجلا عمج «77/17/ج :جاهبإل 4

 :تاقيقحتلا :1//597ج :علاطلا ردبلا "١١ص :عماهلا ثيغلا ؛757/7؟ج :عماسملا

 ريرقتلا 279488 - 941 /8ج :ريرحتلا حرش ريبحتلا 4014 /؟ج :عماللا ءايضلا «.17١5ص

 :لوصولا ةياغ ال07 /7ج :عطاسلا بكوكلا حرش 44١«: 484/7 ج :ريبحتلاو

 ةياغ .7717/4ج :ريرحتلا ريسيت 5١08و 515 /4ج :رينملا بكوكلا حرش .158ص

 45١. ص :قوحفلا داقرإ 0 تومحرلا حتاوف ١7ص :لومأملا

 اب رق سل طال نب فسر ارو دقق ان

 فينشت 27171 7/7ج : جاهبإلا 355١. /5ج :يدمآلل ماكحإلا ء0١1 /5ج :لوصحملا :رظني

 44١« /”ج :ريبحتلاو ريرقتلا ”9417 /8ج :ريرحتلا حرش ريبحتلا 2777 /7ج : عماسملا

 .7178/4 :ريرحتلا ريسيت 48١7/4 :رينملا بكوكلا حرش 0

 ةرفز

(0 

 1/4: ليتحلا بعوقتلا حبش ل1411 ح : عماللا ءايضلا :441/8ج : رييجتلاو

 .718/54ج :ريرحتلا ريسيت

 235٠١ /5ج :ماكحإلا 5/5١21ج :لوصحملا :رظني .نسحلا نب ٌدمحم ٌمامإلا بهذ هيلإو

 /؟ج :ريبحتلاو ريرقتلا "488 /8ج :ريبحتلا ء777 /75ج :فينشتلا 77١ /ج :جاهبإلا

 .7178/54ج :ريرحتلا ريسيت «7/5١0ج :رينملا بكوكلا حرش «45“

 - :يدمآلل ماكحإلا «7/5١1ج :لوصحملا :رظني .جيرّس نبا سابعلا يبأ مامإلا ٌلوق وهو



0 
 1 9 ا ا

 ٍلوُصألا ملح ةتصاعم لإ لوضولا حاهتم 86 داق

 3 'هَريغ هب يتقُي ام َنوُد ُهّصْحَي اَميِف هل ٌزوجَي :سداسلاو

 [دهتجُمملل ةعقاَولا ُرُّركت]

 هَّنَظ اّمَع ٌعوجّرلا يضتقي ام هل َدّدجتو ءدهّتجُملل ُةعِقاَولا ٍترّركت اّذِإ : ٌةلَأْسَم

 لطف اهينوطتلا ةيفجت هلع نعت ٍلّوَألا ليلّدلل ًاركاَذ ْنُكَي مّلو ءًالّوَأ اهيف

 ًاركاذ نكي ِملَو ؛ عوجّرلا ي ىضتقي ام ذّدجتُي مل نإ رظّنلا ُديدجَت هيلَع ٌبجَي اذكو

 نِم ٍءيشب ًاَذِخآ ناك ليلك ٍرُقذَت الو رطَن ٍريَغ نِم ٍلّوَألاب َّدَحَأ ول هّنأل ؛"”ليلّدلل
 ل ُلُدَي ٍليلَد ريغ

 لاؤُسلا َديعُي نأ هن ٍةئِواَح يف َمِلاعلا ىتفتسا اذإ ! َيّماَعلا ىلع ُبجَي اًدكو» :اوُناَق
 ؛ًالَّوَأ هب ُهاتفأ امِل هِيَفّلاْخُم ٍلامتحال ؛ٌةثداحلا كلت هل ُتعَمَو اذإ هاتفأ نمل

 َناَك نإ مامإلل ّصّنلا وأ ًادهتجُم َناَك نإ ِةّلد ا
 . مّلعَأ ةللاو . *”*”«الّوأ هب ىتفأ يذلا مكُحلا ىلع هئاقبي َةقْ :ًادّلقُم

 /؟ج :ريبحتلاو ريرقتلا 27377 /7ج :عماسملا فينشت 71١ /ج :جاهبإلا 8١١7ج -

 .7؟8/5ج :ريرحتلا ريسيت «.016/5ج :رينملا بكوكلا حرش 5١

 :يدمآلل ماكحإلا 7/5١21ج :لوصحملا :رظني .قارعلا ءاملع ضعب نع ٌييكحَم وهو )١(

 /؟ج :ريبحتلاو ريرقتلا 2777 /7ج :عماسملا فينشت 27171/ج :جاهبإلا «,4/١10ج

 .778/4ج :ريرحتلا ريسيت «017/4ج :رينملا بكوكلا حرش 55

 ردبلا :يِف امك .كلذ ىلإ ةجاح ال ْذِإ رظّنلا ٌديدجَت هيلع بجي الف ليلّدلل ًاركاذ ناك اذإ اّمأ (؟)

 . 4051/8 ج :ريبحتلا ,"948 /؟ج :علاطلا

 :نيعقوملا مالعإ «177  ١7١ص :عماوجلا عمج :ءاملعلا نم ريثك دنع ٌحيحَّصلا وه اذه (؟)

 ردبلا ء4١7 7١ص :عماهلا ثيغلا «519- 587 /4ج :طيحملا رحبلا «737/4ج

 ؛؟7/"14ج :ريبحتلاو ريرقتلا 5176-2077 /1ج :عماللا ءايضلا :"98/7ج :علاطلا

 :عطاسلا بكوكلا حرش ء177ص :ماحللا نبال رصتخملا «4058 - 5008 /8ج :ريبحتلا

 -997/4ج :رينملا بكوكلا حرش «١19-١90١ص :لوصولا ةياغ 05 - 767 /1ج

0 

 راو ك1 /71ج : تومحرلا حئاوف ا جا: ريرحتلا ري ريسي 5

 . ينام اقفل ور ريع دم عشا رع اهيف ٌروكذملاو ايي الكفل دع ياللا 43

 ١ ٍةفَتِسُمل
 تار نأ ي ١ َفرَع نإ ْنكل «ٍسايقلاو يأرلا ىلع ٌُي ينبم يتفملا 8 ناك اذإ انهو 9



 ع
 57 أ ٍلوُصْفَمل ةملا ٌديِلَمَت

 [لوضفملا ٌُديلقت]
 1-03 هك 5 - - - ءام 2 - 8ع مس

 ٍةباحّصلا نَمَز يف هعوقول ؛َنيدهتجُملا َنِم لوضفمملا ٌديلقت ٌروجَي : ةلَأْسَم
 لِضاَملا ٌديلقَت اَلِإ زوجي ال» :ليِقو .2"'”راكنإ ريغ نِم ًارّركتُم ًارهئشُم مُهَدْعَب نَمَو
 . "”ئيكبسلا نبا هراتخاو «.«يواسُملا وأ

 ْنإو «ُهَديِلقَت ّبَجَو ّنيدهتجملا نم ِدِحاَو َناَحِحُر ٌنئَماَع َدَّمَّتِعا نإَق» :اولاَق 5 7 7 ع >2 17
 م6 2 رق“ 2 3 2 59

 امْلِع َحِجاّرلا ُمُدَقَيَو» :اولاَق .؛ِهيلَع ٌيِنبَملا وِداقتعاب ًالَمَع عِقاَولا يف ًاَحوُجرَم ناك

 ةّدايز فالخب ٍداّهتجالا يف ًاريثأَت مّلِعلا دايز َّنأل ؛ٌحَصألا يف ًاَعَرَو حجاّرلا ىلَع
7 0 

 . «عّرَولا

 ُدّلَقملا َناَك ْوَلو ءًاعطَم اًيِناَن ٍلاَوّسلا ٍةَداَعِإ ىَلِإ ةجاَح الق ءعامجإ وأ ٌّصَن ىلإ ٌدْيَئسُم يتفملا -
 (2557/7؟ج :عماللا ءايضلا ءالا 5ص :عماهلا ثيغلا .777/75 ج :فينشتلا :رظني .اتيم

 6606/6 ج :رينملا بكوكلا حرش 24058 /4ج :ريبحتلا «554 /7"ج :ريبحتلاو ريرقتلا

 :رظني .ةلبانحلاو ةّيعفاَّشلاو ةّيكلاملاو ةّيفنحلا ريهامج هب َّذَحَأ يذلا روهشملا وه اذه )١(

 /"ج :بجاحلا نبا رصتخم 258١ /5ج :ريرحتلا ريسيت 2156 /؟ج :ريبحتلاوريرقتلا

 ص :ةرصبتلا ماا/ /؟ج :عماللا ءايضلا 6 -84/1ج :رصتخملا نايب « 5

 رحبلا 2ة١1)١ ص :يونسألل ديهمتلا 17 /1ج :ماكحإلا الث /"ج :ناهربلا 6

 بكوكلا حرش ال١ ؛ص :عماهلا ثيغلا 777 /1ج :عماسملا فينشت ؛«01/ا/ /4ج : طيحملا

 رصتخملا كا جا :ةضورلارصتخم حرش 2716 ص :رظانلا ةضور لد أ /7ج : عطاسلا

 . انه َينارعّشلا ٌُمامإلا هّراتخا دقو 9١٠". ص :لخدملا

 .«ًايواسُم وأ ًالِضاَف هِدِقَبعمِل ُروجَي زاتخملا» :هُثراَّبِعو ,.177ص :عماوجلا عمج يف (0)

 :لوصولا ةياغ يف يراصنألا ايركز ٌُحيشلاو 40٠ /؟ج :علاطلا ردبلا يف يّلحَملا ٌلالَجلاو

 .١6١ص

 :رظانلا ةضور «7/7١1ج :لوصحملا :«487ص :لوخنملا :رظني .ءاملعلا ٌريهامج هب لاق (9)

 َج :عماسملا فينشت 25656 /5ج :نيعقوملا مالعإ 267”١ص :ديهمتلا 2ل١١17ص : عماوجلا

 59 ء15اص :لوصولا ةياغ لوو /؟ج :عطاسلا بكوكلا حرش 0الال /١ج :عماللا ءايضلا



 ٍلوصالا ملِع ٍدِصاَمَم ىلإ ٍلوصَولا ٌجاَهِنِم يي ملا اَمَم ىلإ لوصؤلا ٌحاَّهَن 3

 [ِتّيَملا ملاعلا ُديلقت]

 :ًاريثك ٌلوقي كَم ٌيعفاَّشلا َناَكو ءِهِلوَق ٍءاقبل ٍ؛ِتِّيَملا ٌديلقَت ٌزوِجَيَو
 يَزاّرلا *ُءامإلا كلذ يف فّلاحَحو .70”"2اهباحضأ ٍتومب ُثومَتال ُبِهاذَملا»

 عامجإلا ٍداقعنا ليلدب ِتّيَملا ٍلوقل ءاقّب ال هّنألا :لاق ءِتَِّملا ٍديلقَت َراوَج َعَنَمَف

 .9نيعِمِجُملا ِتوَم َدعَب عامجإلا ةيّجُحِب ضِروُعو ."””(ٍفِلاَْخُملا ٍتوَم َدعَب
 ' . "خلا َدِقُم ْنِإ اَّلِإ ِتّيَملا ٌديلقت ُروجَي ال» :َليِقو

 [ءاملعلا نِم هؤاتفتسا زوجي نمم]

 ملعلاب رّهَتشا نأب ءءاتفإلل ِةّيلهألاب َفِرُع نَم ًءاتفتسا ٌيّماَعلل ٌروجّيو» :اولاق
 ّ .(َةَلادَعلاو

 .107 /4ج :ريرحتلا ريسيت «8177 /4 ج :رينملا بكوكلا حرش .#*”ص :لومأملا ةياغ -

 اهَئَصَوَو .١/455ج :ناهربلا يف نيمرحلا مامإ هل اهبسَن هند َيعفاَّشلا مامإلل ةملكلا هذه )١(

 .ّيعفاَّشلا مامإلل ٍةقيشّرلا ٍتارابعلا نِم اهّنأب
 245958 ص :ةدوسملا 2778 /7ج :جاهبإلاو جاهنملا :رظني .ءاملعلا ريهامج ٌلوق وهو (؟)

 فينشت 2018/5 :طيحملا رحبلا «77١؟ص :عماوجلا عمج «4088ص :يونسألل ديهمتلا

 :ريبحتلا كال /1ج :عماللا ءايضلا 1 /ج :علاطلا ردبلا 2751 /1ج :عماسملا

 :لومأملا ةياغ «١90١1ص :لوصولا ةياغ ءاله0 /7 :عطاسلا بكوكلا حرش "487 /8ج

 :لخدملا .507/7ج :تومحرلا حتاوف 01١/5. :رينملا بكوكلا حرش ,74”7ص

 .786 ص

 .(أ/”٠ق) ةياهن (*)

 .1//91ج :يزارلا مامإلل لوصحملا (6)
 /١ج :عطاسلا بكوكلا حرش .018/7ج :عماللا ءايضلا 45٠٠« /7ج :علاطلا ردبلا :رظني (5)

 .56ا//1؟ج :تومحرلا حتاوف 2

 ثيغلا 2370/5 :فينشتلا 08٠/4, :طيحملا رجبلا .77١ص :عماوجلا عمج :رظني ()
 /8 :ريبحتلا 2091/9 :عماللا ءايضلا «400/؟ :علاطلا ردبلا ءال18 :عماهلا
 بكوكلا حرش «١6١ص :لوصولا ةياغ ء/05/7 :عطاسلا بكوكلا حرش ؛79441

 6١/5. :رينملا



 ِءامَّلْعلا نِم هؤاتفتسا زوجي نَم -

 ُساَّنلاو ٍهباصِتْناِب ِءاَمِفإلل هَتَّيلهأ َّنَط نَم ًءاتفتسا هل ُروِجَي ٌكلذكو
 م ر.ع وع
 لوثمتسم

 .“9نيِتفُملا نِم ِهِريغَك ٍتالَماعُملا يف َيِتْقُي نأ يضاقلل ٌروجَي ِهّنأ علا
 د 6 ”«ءاتفإلا نع اهيف هئاَضقب ءانغتسالل ؛َتالّماعملا ىف ضاق نتف ال» : ليقو

 :لوقَي ''”حيَرُش يِضاقلا ناكو

 )١( :علاطلا ردبلا :رظني .ُهَل ينعي نوُيفَتسُم ُنماَّنلاو ج7/4١0١.

 2117 /5ج :لوصحملا ؛777/4ج :ماكحإلا :رظني .ٌقافتالا هيف لقت هالعأ هركّذ ام (1)
 :«77١ص :عماوجلا عمج .475/7ج :رصتخملا نايب «17804 /1ج :بجاحلا نبا رصتخم

 ردبلا 6١27ص :عماهلا ثيغلا 7705 /7ج :عماسملا فينشت 2588/4ج :طيحملا رحبلا

 حرش «7/١471ج :ريبحتلاو ريرقتلا «.405- 500 /8ج :ريبحتلا «7/١50ج :علاطلا

 حرش ؛«١6١ص :لوصولا ةياغ «758/4ج :ريرحتلا ريسيت 0187 /7ج :عطاسلا بكوكلا

 .7/٠350؟ج :تومحرلا حتاوف 4547 04١/4 ج :رينملا بكوكلا

 /١ج :علاطلا ردبلا ءلا ١ص :عماهلا ثيغلا «775/1؟ج :عماسملا فينشت :يف امك ()

 بكوكلا حرش ء1/07/7ج :عطاسلا بكوكلا حرش «4044 504 /8ج :ريبحتلا ١

 .018/5 ج :رينملا

 نيب ٌقْرَق ال» :4/١71ج :نيعقوملا مالعإ يف  ىلاعت هللا همحر  مّيقلا نبا ٌمامإلا لاق (5)
 ءاذه ىلع ٍفَلَحْلاَو ٍفَلَّسلا ٌرمأ ْلَرَي ملو وب اًيتُفلا ُروُجَت اَمِب ءاتفإلا ٍِزاَوَج يف ِهريَغَو يِضاَقلا
 تْبَتُمَو ٍتْفُم يِضاَقلاَف .. ٍروُهْمجْلا دْنِع ِءاَضقلا ٍبِصْنَم ٍنْمِض يف ليا اَفلا َبِصْنَم نإ
 0 هو

 .«هب ىّتفأ اَمِل َذقَتْمَو

 ٍضْعَب َبَمْذ» 11 ع نيمرعلا مالعإ يف - ىلاعت هللا همحر  مّيقلا نبا مولا 0(

 ٍلِياَسم يف َيِتْفُب نأ يِضاَقلِل ُهّركُي هّنأ ىَلِ َيِعِفاَشلاَو دمحأ مامإلا ب تايضأ نم ءاهّعملا

 نأ :ٍلوقلا اذه بابرأ ّجَتْحاَو ءاَهِوْحَنَو ٍةاَكَّرلاَو و ٍةاَلَّصلاَو ِةَراَهََظلا َنوُد ِهب ِةَقّلعَتملا م

 00 ةَمكاَحملا َتْفَو ُهْضْقَن ُنِكْمُي اَلَو ءمضَحلا ىلع هنم مُكُحلاَك ٌريِصَن هاي
 ل

 مكحلاو ُهاَيْبُق ىلع ّرصأ ْنِإَف «ءاتفإلا َدْنِع هل ُرَهظَت مل ُنِئاَرَق هل رهظت وأ ةموُكلا َتْقَو

 هيَمْهُت ىلإ ْمْضَخلا ٌقّرطت اَهِفاَلْخِب َمِكُح ْنِإَو ُهَنَحِص ُدِقَتعَي ُدِقَتعَي ام ٍفالْخِب َمِكُح اًهِيِحوُمِ
 اَّلَو ْمُكَل يضقأ انأ» : ٌحْيَرَْش لاق ذهل «وب ىتفيو هدي ام اخ مكي هنأ هيلع عيل

 فينشت :رظنيو .«ماكحألا ٍلِئاَسَم يف ىَوْنَمْلا َةَيِه ةَيِهاَرَك َراَتَخاَو ةرزتملا نب ةاكح 4يتنأ

 .,107- 5١ص :عماهلا ثيغلا 2.576 /؟ج :عماسملا
 - «يفوكلا ءةّيمأ وبأ ءيدنكلا «ةيواعم نب مهجلا نب سيق نب ثراحلا نب حيرش :وه 00(



 ٍلوُصألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوّصّولا ٌجاَهْنِم ا

 د

 ّلصألا َّنأل ؛ةَلادَع وأ ًامْلِع ٍلوهجملا ٌءاتفتسا ٌروجَي الو» :اولاق
 ْنأِب يتفُملا ملِع نع َتَحِبَي ْنَأ يتفتسُملا ىلَع ُبِجَي هنأ ٌحَصألاَو 7

 و ساتلا لأمي

 .1مهنيَب هئضافتسا يفكيا» (40ايقو

 ءحيِحَّصلا ىلع هّمْلَي ملو ّيبنلا كَّردأ ءمّرضخملا ءٌةقّتلا ٌيعباتلا .هيقفلا يضاقلا -

 ةرصبلاب ىضقو ءةنس نيتِس اهب ِءاضَقلا ىلع ماقأو ههِييَد يلع هرقأو ؛ةفوكلا ىلع بؤ رمع
 ًالَسرُم ٍّيَّنلا نع ىَوَر ءنينس عبس ةرصبلابو ةنس نيسمخو ًاثالث ةفوكلاب ىضق :لاقيو ةنس
 مهريغو قيّدّصلا ركب يبأ نب نمحرلا دبعو دوعسم نب هللا دبعو تباث نب ديز نع ىّوَّرو
 لامكلا بيذهت :رظني .تاوئس )11١( وأ ءةنس )١17١0( هلو (هال4) ةنس هلك يفوُت وو
 53٠١-1١5. /4ج :ءالبنلا مالعأ ريس 2454 478 /7١؟ج :يزملا ظفاحلل

 )١( :نيعقوملا مالعإ :رظني 4/ 277١:عماسملا فينشت «77١ص :عماوجلا عمج 2318/7

 :عماللا ءايضلا «5/١40ج :علاطلا ردبلا ءالا 5١ص :عماهلا ثيغلا ؟/71١ه,

 :رينملا بكوكلا حرش ءالدال /؟ :عطاسلا بكوكلا حرش ؛44٠4 /8 :ريبحتلا 018/5.

 :رصتخملا نايب «1705 /7ج :بجاحلا نبا رصتخم :رظني .ءاملعلا ريهامج لوق وهو (؟)

 (20588/4ج :طيحملا رحبلا .575١ص :عماوجلا عمج :؛١857ص :ديهمتلا ىلا

 ءايضلا «501/7ج :علاطلا ردبلا .711"ص :عماهلا ثيغلا 778 /1ج :عماسملا فينشت

 بكوكلا حرش :7/7١471ج :ريبحتلاو ريرقتلا «4078 /8ج :ريبحتلا 0٠: /7ج :عماللا

 ريسيت 4017 /1ج :رينملا بكوكلا حرش ١9١ص :لوصولا ةياغ 1/01 /7ج :عطاسلا

 1 تومحرلا حتاوف 754 /4ج :ريرحتلا

 ؛١١/7١1ج :نيبلاطلا ةضور :رظني .ٌقافّتالا هيف يكح دقو ءءاملعلا ريهامج لوق اذه (6)

 ثيغلا 2376 /1ج :فينشتلا «088/4ج :طيحملا رحبلا «175١ص :عماوجلا عمج

 /8ج :ريبحتلا ٠*07, /8ج :عماللا ءايضلا «50:3 /7 :علاطلا ردبلا 7١ص :عماهلا

 ةياغ «١19ص :لوصولا ةياغ ء/6ا/7ج :عطاسلا بكوكلا حرش .405-8

 .547/4ج :رينملا بكوكلا حرش 7” ص :لومأملا

 :لاقف ءباحصألا نع ٠١ /١١ج :نيبلاطلا ةضور يف يوونلا ُمامإلا هلّقُن لوقلا اذه (5)

 يفكَي ال :ليقو هُتِّيلهأ ثضافتسا نَم ٌءاتفتسا زوجي ِهّنَأ :ٌُباحصألا هّلاق يذلاف»
 ش نيب ًةرهّشلاو ةضافتسالا َّنأل؛ ؛ (ىوثقلل لهأ انأ) : هلوَق دمّتعُي امّنإ لب رثاوُتل الو ٌةضافتسالا

 باسو لوألا تلال كلاق مق: قيبلكلا هلأ كوكي دنت «اهيعقرل ززال ةئاحلا



 ع 9 يع 5 6 2 5 0 1 و
 اونه يف يتفمل نع ع اوس 2 08ه 5 هاون دفملا نخاَم نَع ٌَماَعلا لاؤَت

 ىلعو .«اهنع ِثحَبلا نِم َّدُب ال» :َليِقو .ةلاَدَعلا رِهاظب ءافتكالا '7ُحَصألاو

 نِم َّدُبال١ :َليِقو ."هِيَلادَعو هِمْلِع نَع ٍدِحاَولا رّبَحب ٌءافتكالا ٌّحِصَي ٍلوّقلا اذه
 . 96نينثا

 [ُهاوُنَق يف يِتفُملا ٍدَخَأَم نع َيّماَعلا َلاْوُس]

 هب ُهاتفأ اميِف ِهِذَحأم نع ”اَءاَشرِتْسا مِلاَعلا َلَأسَي ْنَأ َيّماَعلل ُروجّيو» :اولاق

 مَّل نإ هِداَسرإل ًاليصحت ؛ٌُروكذملا ِهِلِئاسِل ذَحأملا ُنايَب مِلاَعلا ىلع ّمُث «ًانّدعَت ال

 نَع ِهِسفنِل ًاَئوَص ؛هل هُنِيِبَت هيلع ٌبجَي الف هنع ُهُمِهَق ٌرُصقَي ُثيحب َناَك ْنِإَق
 .””ويِلَع ِكَردُملا ِءافَحِب هل ْرَِتعَيلَو ُديِقُي ال ايف بعل

 ةضافتساب ٌءافتكالا :ٌراتخملاف» :لاقو ء.١16١ص :لوصولا ةياغ يف يراصنألا ايركز ُحيشلا -

 هئرتخا امو .. ءامهنع َساّنلا َلأسَي نأِي امهنع ٌتحبلا بجي :َليقو «هتّلادَع روهظبو هِملع
 هحححص ام فالخ «باحصألا نع ةضوّرلا يف هلَّقَن ام وه هملِع ةّضافتساب ءافتكالا نِم

 ١ .«لصألا

 ءاهُتفرعَم ٌرُسعَت ًةنطابلا ًةلادعلا َّنأل ؛ٌةرهاظلا ٌةلادعلا هيف يفكي هنأ نِم ءاملعلا نم ريثك دنع )١(
 :عماوجلا عمج .١١/١٠ج :نيبلاطلا ةضور :رظني .اهب مهُميلكت ٌماوعلا ىلع رّسعيف
 :لوصولا ةياغ ءا/ا//7؟ج :عطاسلا بكوكلا حرش :407/7ج :علاطلا ردبلا ء177ص
 .7”*”*ص :لومأملا ةياغ ء١16٠ص

 .(رابخإلا باب نِم هّنأل) :انه ةحوللا هذه شماه يف ءاج (؟)
 .١9١ص :لوصولا ةياغ 1/517 /7 :عطاسلا بكوكلا حرش «407 /7 :علاطلا ردبلا :رظني (5)
 :علاطلا ردبلا :رظني .ًاتنعت ال ذَحأَملا ٍنايبب لوبقلل نِعْذُت ْنأِب ءهسفن داشرإل ًابلط يأ (؛4)

. 
 مّرلّيو» :لاقف "01 /؟ج :ةلدألا عطاوق يف يناعمّسلا رَّمظملا وبأ ٌمامإلا هيلإ بهذ ام اذهو (5)

 هل َرُكْذَي نأ همّرلَي الو ءهِتححصِب ملعلا ىلع هفارشإل ؛هب ًاعوطقَم ناك نإ َليِلَدلا ٌركذَي ْنأ مِلاَعلا
 ُمامإلا هّراتخاو .«ُّماَعلا هنع رّصقّيو .داهتجالا ىلإ هراقتفال ؛هب ًاعوطقُم نكي مل نإ َلِيِلَدلا

 /١ج :عماسملا فينشت :رظني .هُحاَّرُش هعّباتو 2177ص :عماوجلا عمج يف يكبسلا جاتلا

 011 /7ج : عماللا ءايضلا :«407/7ج :علاطلا ردبلا ؛8١7ص :عماهلا ثيغلا ,7
 ريبحتلا يف اضيأ هراتخاو ١5١. ص :لوصولا ةياغ 29/08 /؟ج : عطاسلا بكوكلا حرش

 ٌينارعشلا مامإلا هّراتخاو 2095 /5ج :رينملا بكوكلا حرشو 4«8١١2//1ج :ريرحتلا حرش



 ٍلوصألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصولا ٌجاَهْنِم 8

 [ءاتفإلا هل ُروجَي نم] ٌهَلأسم

 دهّتجملا تافصب ًاَمِصَنُم ْنْكَي مل ْنِإو «حيِجرَّتلاو ميرْمَتلا ىلع ٍرِداَقلل زوجي

 َدهتجُم اذه ا (''"هَدَقَتَعاَو ِهِذَحأَم ىلع َعّلَطا ٍدِهَتِجُم بّمذمب ءاتْفإلا

 . "”(ئحلا ٍدِهَتِجُملا مَدَع َدنِع اّلِإ َكّذ هل ُروجَي ال» :َليِقو .مّدقَت اَمُك ءِبَمْذَملا

 [ِدهَتِحُم نع ِناَمّزلا ُوَلُخ]

 : هلكَع هلوقب اولَدتساو :ةّلبانحلل ًاقالخ دهتجم نَع املا ةلخ وجت

 .انه

 2868 ص :ىوتفلا بادآ يف يوونلا ٌمامإلاو 247 /١ج :هيواتف يف حالّصلا نبا ٌمامإلا بهذو

 هبي ال١ : اولاقف «كلذ يتفتسملل يغبني ال هنأ ىلإ 540 ص :ةدوسملا يف ةيميت نبا ُمامإلاو

 نكست نأ ٌبحأ نإف فيكو مل :هَّل ٌلوقُي الو هب ُهاتفأ اميف ةَيُحلاب يتفملا َبِلاَطُي نأ يّماعلل

 لوبق دعب سِلجَملا كلذ يف وأ رَخآ سلجم يف اهنت لَأَس كلذ يف ةَبُحلا عامس هُسْفَن

 الا ىوتَقلا

 /١؟ج :بجاحلا نبا رصتخم 2747 /5ج :يدمآلل ماكحإلا :رظني .ءاملعلا رثكأ ُلوق وهو 2غ(

 :بجاحلا عفر 2198 /5ج :نيعقوملا مالعإ 879 878/7 ؟ج :رصتخملا نايب ١75٠

 :علاطلا ردبلا 0 : عماسملا فينشت ١١7١2ص :عماوجلا عمج تلا /:ج

 :ريبحتلاو ريرقتلا 0 ءايضلا قة واخ 0 : ريبحتلا 17 /1ج

 دقو «١١١2؟١ص :عماوجلا عمج و 0 8 نا ردع ىلا رتل اذه يك قفز

 ريبحتلاو ريرقتلا يف امك «لوقلا اذه لقن ريرحتلا ىف يف ذ مامهلا نبا ٌلامكلا مامإلا برغّتسا

 ماكحإلا ءالا /ج :لوصحملا :١/447ج :ناهربلا :رظني .ءاملعلا رثكأ ٌلوق وهو (0)

 (8117 /؟ج :رصتخملا نايب ء17017/7ج :بجاحلا نبا رصتخم «4/٠74ج :يدمآلل

 (8//511ج :عماسملا فيئشت 4//2491ج :طيحملا رحبلا ١211"ص :عماوجلا عمجو

 ريرقتلا 2077 /؟ج :عماللا ءايضلا 50 /7؟ج :علاطلا ردبلا ءل9١ص :عماهلا ثيغلا

 ريسيت «1097ص :لوصولا ةياغ دع درا 0 0 :رييحتلاو



 ٍِ نع ٍناَمرلا ٌولخ كا ٍدِهَتِجُم نَع ِناَمّرلا 8 م الا ف 5

 ةعاّسلا يأ . 30ه ُز أ َيِنأَي ىتح قش ىلع َنيِرِهاَط يتم 0 ٌةَفِئاَط لاَ الر

 ."0(ملِلا 0 ْمُهَو) د ىراخبلا لاق

 الإ نهتجت نع ناَمرلا ةلخ زوجي الل "ديلا قيقذ نب لاقو
 «كلذ وحنو ٍلاَجَّدلاو اهبِرغَم نم سجشلا عولطك ىَرْبُكلا َدعاَسلا طارشأ

 0 للا وجت كايف

 ىلإ هٌعوقُو ْتْنَي مّل هنأ هزاوجب *”ِلوّقلا َدعَب ٌراتخُملاو» '"”ئيكبّسلا نبا لاق

 َُلاَيَت ال : يبنلا ٍلْوَق باب َقَنَّسلاَو تاكا مضخألا باك حيض يف يزاخبلا هجرخأ )١(

 ءهحيحص يف ملسمو .5881(4) مقر يلهْلا ٌلْهَأ ٍْمُهَو ٌّقَحْلا ىلع َنيِرِهاَط يِتّمَأ نم ٌةَفْئاَط

 ١9(. ) مقر «َّقَحْلا ىلع َنيِرِهاَظ يتّمُأ نم ٌةَقئاَط ُلاَرَت ال : ِهِلْوَق باي ««ةَراَمإْلا ٍباَتك

 .قباسلا ثيدحلا بيوبت يف 737717/7ج :هحيحص يف قة

 حرش «1517ص :ماحللا نبالرصتخملا «50894/8ج :ريرحتلا حرش ريبحتلا :يِف امك (9)

 .7856ص :لخدملا ,554/4ج :رينملا بكوكلا

 «حتفلا وبأ نيّدلا ّيقت ءيريشُقلا «ةعاّطلا يبأ نب عيطم نب بهو نب يلع نب دّمحم :وه (4)
 ىلع هّقفَت ,مالسإلا ٌحيش مامإلا ُحيَّشلا (ه110) ةنس دلو ءديعلا قيقد نبا ؛يرصملا
 ٌقّمحف مالّسلا دبع نب نيّدلا رع خيشلا ىلع هّقفَت مث ءِبَمْدَملا يكلام هّدلاو ناكو .هدِلاو
 ءامهريغو ةّيلماكلا ثيدحلا رادو َيِعفاَّشلاب سّرَدو «ةيرصملا رايّدلا َءاضَق لو «نيبّمذملا
 ثيدحلا يف ُماملإلا :اهنم ٌةروهشملا ُفيِناصَّتلا هل كردي ال لحمب عرّولاو ةدابعلا نِم ّناكو

 نبا رصتخم حرشو حالصلا نبا مولع راصتخا يف حارتقالاو «ماملإلا حّرَش ُمامإلاو

 تاقبط «749 - 9١7//1ج :ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط :رظني .(هال7٠) ةنس يفوت «بجاحلا

 . 777 - 519/7 ج :ةيعفاشلا

 رحبلا ,«77١؟ص :عماوجلا عمجو «417/ /7ج :رصتخملا نايب :يف هنع لقتلا اذه رظني (4)

 ردبلا ؛"4١9ص :عماهلا ثيغلا :7717/7ج :عماسملا فينشت :497/5ج :طيحملا

 حرش «407 /7”ج :ريبحتلاو ريرقتلا ,0” /75ج :عماللا ءايضلا ”4٠« /؟ج :علاطلا

 حتاوف 2755٠ /5ج :ريرحتلا ريسيت «97١ص :لوصولا ةياغ 009 /75ج :عطاسلا بكوكلا

 .7/١55؟ج :تومحرلا

 .177 - 57١ص :عماوجلا عمج يف (1)

 .(ب /”٠ق) ةياهن (*)



 لوشألا ملِع دصاقم ىلإ وصولا جان نا 02 هَ م و ريتا .٠ م 1
 .ثيدحلا . 0 ”( يتم نم ٌةَفَئاَط لايت "ل : مّدقتُملا ثيدحلاب 0 ىنآلا

 سي ها 7 مم 0 وقؤلل ُلُدَيَف لّبقتسملا يف اّمأو

 ٍقْبُي مل اذإ ىتح ِءاَمّلُعلا ٍضْيَمِب َمْلِعلا ٌضَِْي هي ْنكَلَو ٍداَبِعلا نم ُهُعِرَْنَي د ًاعاَرِْلا َمْلِعلا
 ل اولَضَف « «ِمْلِع ريع اوَتفَأَف 12 الاول اسوؤر سائلا لكنا امَلاَع 011

 َتْبْنَيَو ُمْلِعلا َعَقْرُي ْنَأ ٍةَعاَسلا ٍطاَرْشَأ نم َّنإ» :؟”ٌيِراخُّبلل ٍةياور يفو م وفةمدد وع
 ا

 ارث ناين 1 قيكدحلا نيدع ةيقراقملو «ولغأ َنفَنَق 0 0 0

 )١( /؟ج :علاطلا ردبلا :رظني .ثيدحلا اذهب عوقولا مَّدَع ىلع يكبسلا جاتلا يأ 4٠4 .

 . هجيرخت مَّدقت )2

 يف ملسمو )٠٠١(2 مقر ءُمْلِعْلا ٌضَبْفُي فْيَك باَب ءمّلِعلا ٌباتك «هحيحص يف يراخبلا فرفإ

 ه4 ٍصاَعْلا نب وِرْمَع نع (70177) مقر ِِضْيَقَو ِمْلِعْلا عْفَر باب ءمْلِعلا ٌباتك .هحيحص

 0 . اعوفرم
 000 )٠ 8٠١ )481١( مقر ءِلْهَجْلا ٍروُهْظَو للا عْفَر باي « ,ملعلا ثباتك «هحيحص يف 2

 5# ٍِصاَعْلا نب وِرْمَع نع (7511) مقر ِهِضْيَقَو مَلِعْلا عفر باي «٠ ءمّلِعلا ثتاتك «:هحيحص

 . ًاعوفرم
 فينشت 2478/1؟ج :رصتخملا نايب ,1709- ١7١908 /7ج :بجاحلا نبا رصتخم :رظني (5)

 (4/7'4ج :علاطلا ردبلا ءال٠ ٠ 5١ص :عماهلا ثيغلا ,.778- 711 /7ج :عماسملا

 /4ج :ريرحتلا ريسيت 77١ /١ج :عطاسلا بكوكلا حرش :407 /7ج :ريبجتلاوريرقتلا

 . 11ج: تومحرلا حتاوف ١157 ص :لوصولا:ةياغ ؛٠

 ضعب طوقُس نع ًةجتان ُنوكت امير «ىتععلاب ّلْخُت ٌةرهاظ ةّكِر هيفو « ليصألا“ يف اذكه (0)

 : دن علاطلا رئَبْلا يف يلحملا مامإلا ةرابع َّنأل؛ ةلمججلا هذِه يف. تاملكلا

 فّنصملا لاق .«يتمأ نم ةفئاط لازت ال» :ثيدح وهو  لّوألل ثيداجألا هذه ةضراعملو»
 ٍةعاسلاب داري ْنَأب اهيلإ لّوألا ٌدَر نكمُيو ءْعَقَي ال :نود هوقو تبي مل» :- يكبسلا جاتلا -
 .ملعأ ةللاو .«اهنم بّرَق ام



 2/4 هَلأَس وأ هلوقي َلِمَع اذإ ٍدِهَنِجُم لوقب يّماعلا ٌمارَلِ ا

 [هَلَأَس وأ هلوقب لِمَع اذإ ٍدهَتِحُم ٍلوقب َيّماَعلا ُمازْلِإ]

 ىلإ هنَع ٌعوِجُرلا هي ةُيِداَح ل ُيّماَعلا َلِمَع اذإ :ٌعِرف
 هب ٍلَّمَعلاِب لوقلا كلذ َمّرتلا دق هّنأل ؛اهلثم يف هِريَغ

 يف ورخألا بدا ءاقإلا هزمت نيتححلا لور لكخلا ىئاقلا ردي هز

 ُنبا َلاقو .""اههّمّرَعلا نإ الإ هلوقب ُلَمَعلا ِهُمّرلَي ال١ :َليِقو .نالوق «٠ ءِلّمَعلا

 نبا لاقو .؛ُهّنَحِص هِسْفَن يف َعَقَو نإ الإ هلوقب لَمَعْلا همَرلَي الد 7” ةناعتشلا
 رّيخَت َدَجَو ْنِإَف ءرَخأ ِتْفّم ْدَِجَي مل اذإ اّلِإ هب ُلَمَعلا هُم كي الو © الّصلا
 اميل

 /1ج :بجاحلا نبا رصتخم :يف امك.قافّتالا هيف يك دقو ءنيّيلوصألا ريهامج ٌلوق وهو )١(
 /؟ج :علاطلا ردبلا «578/1ج :عماسملا فينشت 84٠« /7ج :رصتخملا نايب 14

 - 4040 /8ج :ريبحتلا 2014 /7؟ج :عماللا ءايضلا «477/”ج :ريبحتلاو ريرقتلا 0

 بكوكلا حرش .101 ص :لوصولا ةياغ 7/١2177ج :عطاسلا بكوكلا حرش 1

 .504 /7ج :تومحرلا حتاوف .707 /4ج :ريرحتلا ريسيت «014/5ج :رينملا

 ةقباسلا عجارملاو 2708 /7ج :ةلدألا عطاوق :رظني (0)

 لمعلا هُمْزلَي مل ىتفملا ٌباوج ىتفتسملا ّعِمَس اذإ» :هثرابعو ؛”"08/7ج :ةلدألا عطاوق يف (6)

 لمعلا يف ذخأ اذإ هّمزلي هنإ :لاقي نأ زوجيو «دايقنالاب ًامزال لمعلا ٌريصيف ءهمازتلاب الإ هب

 ١ .اوٌجوألا ىلوأ اذهو «هتقيقحو هُنَحِص هسفن يف عقو اذإ همزلي هنإ :ليق دقو ءدهب

 ءورمع وبأ نيّدلا ُيقت ٍرصن يبأ نب ىسوم نب نامثع نب نمحّرلا دبع نب ٌنامثع :وه (4)
 هدلاو ىلع هّمفتو قوز رهشت (هودهالال) ةنس دِلَو ٌيعفاشلا ٌيَقشم ةقشمدلا «ًيروزرهّشلا ّيدركلا

 هقفو ثيدحو ريسفت نم ةينيّدلا مولعلا يف ًارخبتم ةيح اعراب ًامامإ ناك ؛بهذملا يف عبو

 نم هيف وه ام عم ردقلا ريبك طبضلا نسح هيف ًاننفتم «ثيدحلل ًاظفاح «لاجر ءامسأو

 يتفملا بدأو ثيدحلا مولعو ىواتفلا باتك :هفيناصت نم داقتعالا نسُحو ؛ةدابعلاو نيذدلا

 .قشمدب ةيفوصلا ةربقمب نفدو (ه157) أك يفوت «ةيعفاشلا ءاهقفلا تاقبطو «يتفتسملاو

 1١١7/7 :ةبهش ىضاق نبال ةيعفاشلا تاقبط 754 - 74 /# :نايعألا تايفو :رظني

1 . ْ 

 «قباسلا يناعُمَّسلا مامإلا مالك ىلع ًابّقعم ةلأسملا هذه لّصف ثيح 4٠. /١ج :هاواتف يف (9)

 ْنِإف رظن «يتفملا هاتفأ اذإ :لوقيف  يناعمّسلا يأ  َلَّصفُي ْنَأ ٌدعاوقلا هيضتقت يذلا» :لاقف
 - لمعلا يف ذخألاب ال همازتلا ىلع كلذ فّقوتي الو «هايتفب ذخألا همزل رخآ ِتْفُّم ْدَجوُي مل



 ٍلوصألا ملِع ٍدِصاَمَم ىلإ ٍلوصولا ٌجاَهْنِم ب آلا اَعَم ىلإ ١-0 ١ 0 039 رب ريب 5

 ٍدعقاو يف دهّتجُملا كلذ ريغ ىلإ عوجررلا ٌزاوُج ٌحَصألاَو» :ٌءامَلُعْلا لاق

 َمْرَمْلا ِهِلوقب لمعلاو دِهّتجُملا ٍلاؤسب ِهّنأل هروح ولا 0 ىو

 اولا وي

 [نيدهتجُملا بِهاذَم نِم ِنّيَعَم ٍبَهَذَم ُمازتلا]

 رد نأ ٍداهتج طوس 1 مس د

 هَضْرَف َّنإف ءرمألا سفّن يف هتّحِص ىلإ هسفن ٍنوكُس ىلع ًاضيأ فّموتي الو «هريغب الو
 ىب هاتفأ ام هّمِزَل ٌقثوألا ُملعألا وه هاتفأ يذلا نأ نابتسا نإف ءرَخآ ًايتفُم دَجَو نإو .ديلقّتلا

 الو :هديلقتو هريغ ءاتفتسا هل زوجي ذإ «هئاتفإ ٍدّرجمل هاتفأ ام هْمَّرلَي مل كلذ ْنبتسي مل نإو

 .«ملعأ هللاو «ذئنيح هَمِزَل ٌمكاح هيلع هب مكَحو ٌقاَفّتالا دَجَو نإف .ىوتفلا يف امهُفاَْا ملعي

 فينشت 2485٠ /7ج :رصتخملا نايب ,.15554/7ج :بجاحلا نبا رصتخم :يفامك )١(

 :ريبحتلاو ريرقتلا «407/7ج :علاطلاردبلا 7؟١ص :عماهلا ثيغلا «778/7ج :عماسملا

 ةياغ ءال5/١5ج :عطاسلا بكوكلا حرش .576/7ج :عماللا ءايضلا ؛«47/ج

 .704/7؟ج :تومحرلا حتاوف «197 /4ج :ريرحتلا ريسيت ١107« ص :لوصولا

 ص :لوصولا ةياغ ءا/77/7ج :عطاسلا بكوكلا حرش :407/7ج :علاطلا ردبلا :رظني (؟)

67 

 د امم مدع ل لا سا 2

 ٍلاوقأ ٌعيِمَج ْثفَتبْلا يبّلا ىربعلا ٍةعيِرَّشلا ٍنيَع ىلع ْعلظَي ملو .ٍداهتجالا ًةبتُر

 َتاَش َعمِجُيل 1 قيرطلل ًابيرقتو ءهب ٌةمحَر كلذ دّلقملا ىلع َبَجَو امّنِإو ءنيدهتجملا
 يف ُهمامإ اهيلع َفْقَو يتلا ٍةعيرّشلا ِنيع ىلإ لصيف ٍدِحاو ٍبَمْدَم يف ُريَّسلا هيلع مودّيو «هبلق
 رفاَس نم ُمكح ٍهَّنُم رخآ بقذمي ع ةَدُم ٍبهْذِمَب دّيقتَي نَم ُمكحلا :لاق ّمث ءِنمَز برأ

 ىلإ َكَلَس ول هنأ ئاهتجا اَدأ قيرلطلا َتَُن عَ املك َراَص مَ ءِديعب ٍنّيعُم عضوت ٍلصقي ِ

 ءادتبا ًادِصاَق ٌدوعَيو ؛هِريَس نَع ُعجريَق «قيرطلا م اذك قيرط نِم هِدَصِقَم
 «هدضقِل ُبرقأ ًاضيأ اهِريع كولّس َّنأ ىلإ هداهتجا هدأ َالَثَم اهّتلُث ْغَلَب اذإف قرع جلا
 ا ل ل لعَمَم
 -1١؟١/9ج :ىربكلا نازيملا .(نّيعملا



 هو نيدهتجُملا ٍبِهاذَم نِم ِنّيَعَم ٍبَمْدَم ٌمازِتلا
 55 هنأ ع 5 2 2 ّ

 2" يعم به ِبَهْذَم مازتلا ٌّيَماَعلا ىلع ٌبِحَي الد : قو . "؟وريَغ ىلع ةٌرايتخا َهجَّنيِل

 م هريغبو ٌةَراَت ٍبَّمْذَملا انييدل مفي اهي دخان نأ هلك

 :اهّدَحَأ : لإ وقأ ويِف هَمّرَتلا يذلا ٍبَمْدّملا نَع ُجورُخلا ٌيّماَعلل لهو

 يف ةلبانحلا دنع ٌةجوو ءيعفاَّشلا يسارهلا ايكلإ هحّجر ةّيعفاَّشلا دنع نيهجولا ٌدحأ وه اذه )١(

 ءالا ص :يوونلل ىوتفلا بادآ 47 /١ج :حالصلا نبا ىواتف :رظني .مهدنع روهشملا ريغ

 : عطاسلا بكوكلا حرش 770 - 719/7ج :عماسملا فينشت «095/4ج : طيحملا رحبلا

 :ريبحتلا «178 ص :ماحللا نبال رصتخملا .4/١75ج :نيعقوملا مالعإ ءالا7/7ج

 .407ص :لوحفلا داشرإ «515و0ا/4 /5ج :رينملا بكوكلا حرش «4088- 2087/8ج

 :علاطلا ردبلا يف ٌىَلحملا ُلالجبلاو ,.177ص :عماوجلا عمج يف يكبسلا جاتلا هحّحصو

 ٌمامإلا هراتخاو 2.١107 ص :لوصولا ةياغ يف يراصنألا ايركز مالسإلا خيشو «.405/7ج

 .مّدقت امك 170٠ - ١/19١ج :ىربكلا نازيملا يف ينارعّشلا

 لئاوأ نم وهو 2٠١ 4ص :نيبلاطلا داشرإ هباتك يف َينارعّشلا ٌمامإلا هيلإ بهذ لوقلا اذهو (؟)

 دّيب ال مهّلُك نيدهتجملا يديأب ام ٌعومجَم يه امّنِإ ًةقيقح ةعيرشلا نأ هرظن ةهجوو «هبتك

 َّىدُم ىلع مهلك مهو «نوحبسَُي ٍةعيرّشلا ِكّلَق يف نقم ةعيرّشلا ٍءاملع ٌعيمجف «ٍدجاو ٍدهتجم

 فلّسلاو «هتمصع مدعل؛ هصوصخب ٍبهْذَم ٌمازتلا ٍدَحَأ ىلع هللا بجوُي ملو ءمهُبر نِم

 رمالا ناو رت اضيأ ةمئالاو «هريغ نود ِنِّيعُم بهذَم ٍديلقتي ًادَحأ نركب مل ملاكلا

 عج ارّيلف «مالكلا اذه يف لوقلا ليصفتب ذخأ مث «مهعابّتاب

 /4ج :طيحملا رحبلا :رظني .ةلبانحلاو ةيعفاّشلا دنع حيحّصلاو ؛ءاملعلا روهمج ٌلوق وهو (0)
 ريسيت «7/١55ج :ريبحتلاوريرقتلا «45085/8ج :ريبحتلا «555ص :تاقيقحتلا 5

 .407”ص :لوحفلا داشرإ :91/5 /5ج :رينملا بكوكلا حرش «747/5ج :ريرحتلا

 هّنَأ ليلَّدلا هيضتقُي يذلاو» :لاقو «١١117/1ج :نيبلاطلا ةضور يف يوونلا ٌمامإلا هّراتخاو

 .«صخرلل ِطْقلَت ريغ نِم نكل همنا نم وأ ءاَّش نَم يتفتسُي لب بهذمي ُبهذمّنلا همّرلَي ال
 عوظقملا ُباَّوّصلا وهو» :لاقو 551 /4ج : نيعقوملا مالعإ يف مّيِقلا نبا ٌمامإلا هحمتَصو
 /4ج :طيحملا رحبلا يف يشكرزلا ٌمامإلا ًاضيأ هححًحصو «هللا ُهَبَجْوَأ ام اَّلِإ َبجاَو ال ْذِإ وب

545. 

 :طوطخم وهو ةَّيِعرَّشلا دعاوقلا نايب يف ةِّينّسلا ٍدصاقملا هباتك يف ُئنارعشلا ٌمامإلا َلاق

 اَعُبَتَتُم َُدَعُي مل اَم همامإ ريغ ٍلوقب ٍناسنإلا ٍِلَمَع ُراَوَج ُدَمَتعملاو :ٌتلق» :[ب /87ق]
 ١٠١. 4ص :نيبلاطلا داشرإ :هل رظنيو ««صخرلل

 - يف بجاحلا نبا ٌمامإلاو 545 /4ج :ماكحإلا يف يدمآلا ٌمامإلا اهاكَح ٌلاوقألا هذه (#



 7 3 000 قل ل
 ٍلوُصآلا ملِع ٍدِصاَمَم ىلإ ٍلوصولا ٌجاَهْنِم ية

 ام ماّرتلاو زوجي :يناّلاو ."'"ةُمارِتلا ٌبجَي مّل ْنِإَو هَمَّرَتلا هّنأل و

 ."!”ضعتب َنوُد ٍلْئاسَملا ضعَب يف زوجي : ثلاّقلاو .""مِزلُم ٌريَغ ُمَرلَي ال

 [بهاذملا يف صَخُْرلا ْعّبَتت]

 ام اهنِم َّلُك ْنِم َدُخأَي نأب يقل يروا ع حاملا ٌحَصألاو

 .«7لِفاسَملا نِم ُمَقَي اميف ُنَوهَألا َوُه

 يف يشكرزلا مامإلاو ؛.77١ص :عماوجلا عمج يف يكبسلا جاتلاو 2.1558 /5ج :هرصتخم -

 مامإلاو ا" الا” ص :عماهلا ثيغلا يف يقارعلا مامإلاو مقال /4ج : طيحملا رحبلا

 . مهريغو 2106/7 علاطلا زدبلا يف يلحتملا ٌلالجلا

 َّنَأل ؛ِزاَجعإلا يف ٌيِليجلا مَرَج ِهبَو) :0917/4ج : : طيحملا . رحبلا يف يشكرزلا ٌمامإلا لاق )١(
 عاَبتا نم هيف اَمِلَو ٠ ةنهشللا اَّلِإ ٍلاَقتنالا ىَلِإ ةَروُرَص الق ٍعِئاَكَولا ٍداَحآَب ٌلِقَسُم مامإ لك َلوَق

 .«ِنيّدلاب ٍبْعاَتلاَو ٍصْخرَتلا

 2140 /١ج :ةريخذلا 23١8/١١ :نيبلاطلا ةضور :رظني .ءاملعلا نيهامج دعا سال وهز )0
 :ريبحتلاو ريرقتلا لا" ١ ص : عماهلا ثيغلا ةفرك /و فينشتلا موال /1ج : طيحملا رحبلا

 / :عطاسلا بكوكلا حرش 251406 ص :تاقيقحتلا ده :عماللا ءايضلا قدما

 /4 :رينملا بكوكلا حرش «707/4 :ريرحتلا ريسيت «1987١ص :لوصولا ةياغ «5

 0/١" :تومحّرلا حت تاوف .ها/ا/

 ٍبهَذَم ني َلِقنَي نأ دّلقملل زوجي : ٠١ ١1١/8ج نيبلاطلا ةضور يف هنو يوونلا ٌمامإلا لاق
 يغبنَي ملعأ يناثلا نأ نط ىلع ِبّلَعو ملعألا ٍبلَط يف ٌداهتجالا ِهمّزلَي : انلُق نإ بهذم ىلإ

 اذهو ًامايأ اذه ةلبقلا يف دَّلَق ول امك ًاضيأ ٌروجَي نأ يغبنيق هانرّيَخ نإو «بجُي لب روحي نأ

 ٌيلعلا دبع ٌخيشلاو 67٠١2!ص :لوصولا ةياغ يف يراصنألا ايركز ُحيشلا هحكَصو .(ًامايأ

 دقتعُيو نمؤُي نأ يغبنَي يذلا قعلا هنإ» 0 ا ترد حارا يف هراخللا

 :لوصولا ةياغ الكا /١ج 57 بكوكلا 8. «405/5؟ج :علاطلا ردبلا :رظني (9)

 .67١ص

 ٍبِهْذَم نِم ٍلاقتنالا زاوجل ًاطرَش صَحّرلا عّبتَت َمدَع اولعج دقف «ءاملعلا روهمج ٌلوق وهو 62

 /١ج :ةريخذلا ٠ ١8/1١ج :نيبلاطلا ةضور :رظني .عامجإلا هيف يك دقو ءرَخآ ىلإ
 71 خب تاقفاوملا ك8 وه :عماوجلا عمج 777 /4ج :نيعقوملا مالعإ ء١14 ٠

 ؛57ص :عماهلا ثيغلا 0770 /؟ج :عماسملا فينشت «049/4ج :طيحملا رحبلا "5
 > 2107/1 ج :علاطلا ردبلا «155ص :تاقيقحتلا «128 ص :ماحللا نبال رصتخملا



 ا ٍبِهاذَملا يف ٍصّخُرلا ٌعّبَتت ريق

 رفا يت زوخت لك " يزورجلا قاضيا وبا كلذ يف فنلاخو
 ًَ 4ك فرز 2

 ىب 11 **” لاق كلذب قس ني اهعّيتتُم ْنأو اهِّبتت عانجما هنَع مُهْضعَب ىَوَرو

 فلل سقت ذل ور

 ل يل ب

 . ملعأ ىّلاعت هللا 1 *”عانتمأ الف هوجو ِمّدَع ىلع اّمأ ( نعم

 هله ه0 هلم
 هيك تمنع تع

 /"ج :عطاسلا بكوكلا حرش 404٠0 -4041١« /8ج :ريبحتلا .0ا/ /١ج :عماللا ءايضلا

 .هالال /4ج :رينملا بكوكلا حرش .167١ص :لوصولا ةياغ

 ٍةلأسَم لك يف فّلكملا ّراص اذإف» :7417 -787/7ج :تاقفاوملا هثأكك يبطاشلا ٌمامإلا لاق
 نيت ىداعتو نيرقتلا كير عاج دقن ةارع اهيا قئاو لرت لكو اغلا صخر عتياول انلع

 .(هّمَّدَق ام َرَّخَأو ٌعِراَّشلا هكربأ اه نققتو :ىوقلا ٍةعباتم

 يف هرصع مامإ ٌُيعفاشلا هيقفلا .قاحسإ وبأ «ٌيِزوِرَملا قاحسإ نب دمحأ نب ميهاربإ :وه )١(

 نبا دعب قارعلاب ةسايّرلا هيلإ تهتنا «جيرس نبا مامإلا نع هقفلا ذخأ .سيردتلاو ىوتفلا

 يعفاشلا نيب طسوتلا باتكو «ينزملا رصتخم حْرَش :اهنم ةريثك ًابتك فنصو «جيرس
 :مهنم ةمئأ اوراصو ءٌريثك ٌقلَح هب عفتناو «يتفيو سردي ًاليوط ًارهد دادغبب ماقأ «ينزملاو
 يف يفوتف اهب هّلجأ هكردأف ءهِرْمُع رخاوأ يف رصم ىلإ َلحترا ّمُث «هريغ وةريره يبأ نبا

 تايفو :رظني 5 يعفاشلا مامإلا نم برقلاب نِفُدو (ه٠74) :ةنس بجر نم عساتلا

 .51١1-١/8١5ج :ةبهش يضاق نبال ةيعفاشلا تاقبط 271 - ١/75ج :نايعألا

 ؛ٌوهَس هنع لقتل اذه َّنأ ٌرِهاّظلاو» :407/1ج :علاطلا ردبلا يف يّلحملا ُلاََجلا ٌمامإلا لاق (؟)
 دصقيو .«كلذب قسفَي هنأ قاحسإ يبأ نع هريغو ٌئطانحلا ةياكح نع اهلصأو ةّضوّرلا يف امِل

 نَع هّريغو ٌيطانحلا ىّكَحوا) : ٠ 12/11 ج:نيبلاطلا ةضور يف يووتلا مامإلا لاق ام اذهب

 .«هب َقّْسفَي ْنَأ هيلع نوهأ وه ام ٍبهْذَم لك نِم ٌراتخا اذإ اميف ّقحسإ يبأ

 يلحسلا لالَجلا مامإلا هيلع هّبنو 2«١١/8١٠ج :ةضورلا يف دّرَو امك هنع حيحَّضلا وهو 22

 . هناك

 .(أ/#١ق) ةياهن (#)
 .١١/8١1ج :نيبلاطلا ةضور يف يوونلا ُمامإلا هنع هّلقن امك (5)

 408/7 ج :علاطلا ردبلا يف امك (9)



 9 2 ٍلوُصألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصَولا ٌجاَهَنِم

 [ديحوّتلاو داقتعالا يف ُديلقَتلا]

 0 ِثودُحَك «داقِتعالا َلْئاَسَم يأ نيَّدلا ٍلوصأ يف ِديِلقَّتلا يف اوفّلَتخا

 رقم وه امِم كلذ ٍريغو ءِتافّصلا نِم هيلع عنتمَيو هل ٌبجَي 9 ءيرابلا دوو

 .'ٌنيقَيلا هيف َبولطَملا َّنَأل ؛ٌرظّنلا ُبجَي لب ُديِلََّتلا زوجي ال» :َنوريثك َلاقف
 نأ راماذإ» :ِهل ِهّْيَِنِل ىلاعت هّلوق ٍلوّقلا اذه ٌليلَدو «©"””ُيِزاّرلا ٌمامإلا -
 مُكَلَمل ُهوُعبَتاَو#» :ساّئلل ىلاعت لاقو ءَكلَّذ َمِلَع دقو م 6 الإ َهَلِإ <

 ا ل

 )١( :لوصحملا هباتك يف ج١58/5.

 .7794/4ج :ماكحإلا هباتك يف (؟)

 )١9(. ةيآلا ءدمحم ةروس ()

 )/١6(. ةيآلا «فارعألا ةروس (5)

 (1117/1ج :ىلعي يبأل ةدعلا .7760 /؟ج :دمتعملا :رظني .ءاملُعلا ريهامج ٌلوق وهو (0)

 ماكحإلا 2115 /5ج :لوصحملا 6١ ص :ةرصبتلا 2ك58/5ج :هقفتملاو هيقفلا

 حرش 21١ 8ص :ةدوسملا 21501١ /5ج :بجاحلا نبا رصتخم 575/4 ج :يدمآلل

 4174 - 879 /١ج :رصتخملا نايب 2١ /7١ج :ةريخذلا كم1 77ج :ةضورلا رصتخم

 :علاطلا ردبلا ءالا" ص : عماهلا ثيغلا 717 /75ج :عماسملا فينشت 777 /7ج :جاهبإلا

  :ريبحتلاو ريرقتلا «.155ص :ماحللا نبالرصتخملا «4017/8ج :ريبحتلا 47١/7« ج

 ,. بكوكلا حرش «197ص :لوصولا ةياغ ءالالا /7ج :عطاسلا بكوكلا حرش 401/8
 ا .4/.7857ج :ريرحتلا ريسيت ,67* /4ج :رينملا



 0 دّلقملا ناميإ ٌةَكِص

 ِلمَعلاِب ًءافتكا ٌرظْنلا ُبِجَي الو « هيف ُديِلَقَّتلا دوجنلا 1 ع يي يرَبْنَعلا ٌلاقو

 ذإ ٍةداهَّشلا يتملكب ٍظْقلَئلاِ بارعألا نِم ناميإلا يف يفتك ناك ِئكِع هّنأل --

 , ؟9«هيلع ٍناميإلا ٌريَغ ُساقُيو «مزاجلا ٍدقَعلا ىلع ٌنييِنبَم

 ؛ٍلالَّصلاو ٍةهبُّشلا يف عوقؤولا همن ؛ٌمارَح هيف رظّنلا١ : "”مهضعب 5

 . 2ديِلقَّتلا فالخب راظنألاو ٍناهذألا يفالتخال

 عفّدو ءاهقيقدتو ةّلدألا ريرحت نِم َنيِمّلكتُملا قير ىلع رتل نأ : ٌقيقحتلاو

 هب مهِضعَب ُمايِق يِفكُي «هل َنيِلُهَأَتُملا ٌّقَح يف ِة افك ٌُضرَف اهنَع هّبُّسلاو كوكّشلا

 سيلف لالضلاو ةيقلا يف ىتولا هيف ضوحلا نو اع ىتعا ناكر فرخ امو

 ٍلاغِتْشالا نع نيو ٍفَلَّسلا نِم هريغو ٌيعفاّشلا يْهَن َلَمِحَم اذّهو «هيف ٌضوَحلا هل

 . ةّييقيلا ةّلدألا نع ةّيِّيدلا دئاقَعلاب ٌملِعلا وُهو «مالكلا ملعب

 [دلقملا ناميإ ٌةَحِص]

3 

 ونعم

 ه-

 كرتب ًامِئأ َناَك إو دّلَقُملا ُدِئاَع حِصَت ةّنالّئلا ٍلاوقألا هذه نِم ّلُك ىلعو

 0 ا نضل قل وقتل

 :يدمآلل ماكحإلا «١40ص :ةرصبتلا «178/7 :هقفتملاو هيقفلا :يف هنع لقّنلا رظني (1)

 :عماهلا ثيغلا 2777 /1ج :عماسملا فينشت 24175 /7ج :رصتخملا نايب .«*79/4ج

 .5018/8ج :ريبحتلا 4٠١« /7 ج :علاطلا ردبلا ءالا ص

 ىلإ رهاّظلا لهأو ثيدحلا لهأ نِم موق ٌبهذو» :7717ص ةدوسملا يف ةيميت نبا ٌمامإلا لاق (5)
 حرش ريبحتلا يف كلذك وهو .(ٌبجاو ديلقّتلاو مارح اهيف رظّنلاو ٌةلطاب ٍلوقعملا َجَجُح ّنأ

 الا ص : عماهلا ثيغلا 77 /75ج : :عماسملا فينشت 2177ص :عماوجلا عمج :رظني 4ع

 .87١ص :لوصولا ةياغ ءالالا* /7ج : عطاسلا بكوكلا حرش 41٠١/7« ج :علاطلا ردبلا

 يراصنألا هذ خيشلاو 1 ..متاطلا ردا يف ىسدلا لالجلا 0 )0(

 يا قل ج : علاطلا ردبلا 2037 - ه1 ايحملا رجبلا ؛ رظني 00

 - يَّلَحَملا لالجلاو يكبسلا جاتلا نامامإلا لاق امك وه ةلأسملا هذه يف ٌحِجاَّرلا ٌلوقلا (



 ٍلوُصألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصْؤلا ٌجاَهنِم 0

 نسَحلا يبأ خيَّشلا نَع لَقَت نم َبَّدكو» ''"' ُيريِشُقلا مِساَقلا وبأ ًداتسألا لاق

 ُدْعبَي ميظَعلا مامإلا اذه َلْثِم ّنأل ؛ ؛ ")دّلقُملا ناميإ ّحِصَي ال :لاق هّنَأ ّيرعشألا

 -تج . 720ناميِإ هعّم ٌحصَي الَو «هب َنورفكَي امب َنيملسُملا َدِياَقَع جِرْخُي ن

 َمَم ٍةّبُح ٍريغب ٍريَعلا ٍلوقِل ًاذخأ ُديِلقَّتلا ناك نإ هنأ ةلأسملا يف قيقحُتلا» :ىلاعت هللا امهمحر
 ىَّندَأ َعَم َناميإ ال هّنَأل ؛ًاعطَم دّلقُملا ُناميِإ يفكي الف هب َمِزِحَي ال ْنأب مْهَو وأ ٌكَّش ٍلامتحا
 ُدَمَتعملا وه اذّمو ءًامْرَج ْئنكل ٍقَبُح ٍريغب ريعلا ٍلوَقل ًاَدخَأ ٌديلقّتلا ناك ْنِإَو «هيف ِدّدرَت
 24١١ /7ج :علاطلا ردبلا ءص :عماوجلا عمج .«هريغو ٌيرعشألا دنع دّلقُملا ناميإ يك

 201/1 شارما اجينارتلا نا يارا مامإلا هدي أو

 هيقفلا «ٌيفوصلا «ٌيرعشألا «ُيعفاشلا «ٌيريشقلا نازوه نب ميركلا دبع مامإلا ذاتسألا :وه )١(
 كلذ قاّقَذلا يلع يبأ مامإلا ْخيَّشلا ٌسلجَم ٌهابص نِم َمّزال ء(ه#ا/5) ةنس دِلُو «ٌيلوصألا

 د ع نم «يقهيبلا مامإلاو ينيوجلا دمحم يبأ خيشلا ةقفرب جحلا ىلإ َجرَخ

 نبا نيّمامإلا نع ّلوصألاو ًةديقعلاو ءيسوطلا ركب يبأ نع ةقفلا ذخأ ءزاجحلاو دادغبب
 «فوصّتلا يف ةلاسّرلاو ءريسفتلا ملع يف ريسيّنلا :فّئَص ينيارفسإلا قاحسإ يبأو كروف

 يفوت «4نآكك ميحرلا دبع رصن وبأ هّدلو هب مههبشأو مهمظعأ نِم ةّمتأ مهّلك رثك ًادالوأ فّلخ

 :ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط 273017 - 7١6 /”ج :نايعألا تايفو :رظني .(ه470) ةنس هند

 .3137- 167 /هج

 نع ٌةَلاَقَملا هذه ْتَرِهُّتشُأ دقو» :071/4ج :طيحملا رحبلا يف يشكرزلا ٌمامإلا لاق (؟)
 ٍدَّمحُم وبأ ُحِيَّنلاَو َيِريَصّقلا ٍمِياَقلا وبأ ركنا دقو «ٌحِصَي ال ِدّلقملا َناَميإ َّنَأ يِرَعشألا

 .اهنع ُهَتَحِص َنيِقَفَحملا نم امُهُريَغَو ينيوجلا
 :عماسملا فينشت 2177 ص :عماوجلا عمج :يف يريَسّقلا ذاتسألا نع لقنلا اذه رظني (*)

 :عطاسلا بكوكلا حرش 4١1١/7« ج :علاطلا ردبلا ءا7 6ص :عماهلا ثيغلا .77/1ج

 05١. /١ج :ينارعشلل رهاوجلاو تيقاويلا لالا" //ج

 مامإلا ُهنَع ِهّلَقَن «هلت يبرع نب نيّدلا يحُم َخيّشلل ًاسيفن ًامالك ركذأ نأ انه نّسحَي )5

 يف َنيِمّلكحُملا ٍدِعاوُق ىلع ْرِسَي مل يذلا دّلقُملا ٌيّماعلا ناميإ ٍةَحصِل ٍةَبسّنلاِب «ّينارعّشلا

 دَحأَدِئاَفَع نوُحَرجَي ب ال مُهْنَأ ىلاعت هللا ٍلْهَأ ناش نيف لاق «هريفكُت زاوُج ٍمدَعو هتديقع

 ءاهلهأ اهلنا َنيأ ني اوُقرعيلِ؛ ٍتاداقتعالا ٍعِزانَم نع ُثحَبلا مهن امن َنيِمِلِسُملا نم

 اذَه ؟ال 1 ب ُرْثَؤُي لهو ءُتدَقَتْعا ام ُتدّفَتعا ىتح اهل ىَّلجَت يذلا امو

 ؛عرشتُم لُك عامجإب ٌةحيحَص ٌماوَعلا َدِئاقَع َّنأ َمِلْعَف ٠ ؛مالكلا ٍملِع يف ٍثحّبلا ني مهطَح

 - ٌبنُك اوعِلاطُي مل ّْنِإو «مالسإلا نيد دِعاوَق ىلع مهو ةيملكملا قوطت ٌرطَت يتّلا ةشلا رع هديل



 0 دّلقملا ناميإ ٌةَكِص

 :لاق :ةانؤلا نرفع امل هنأ كف ال يرعشألا ِحَِّشلا نع مهُضعَب َلقَّنو

 َمالسإلا نذل ؛ِبْنذِب ٍةلبقلا لهأ نم ٍدَحأٍر يفكتب ٌلوقأ ذل ينأ ىلع اوُدَهْشاَذ
 0 7 1 9 عب ا د تف ١١١( هموم قا

 حاصفإلا نع زجعي ب ناسنإلاو «داقتعالا لئاسم يف اميِسال . (مهمعيو مِهلَمْشَي

 .هريغ لقتعمب تفيكف ذ هريرحتو هذقّتعمب مب

 د ا

 وهو ء«هب هيف 5 ام هكرتب الإ مالسإلا نَع دحأ هوس دع تاير و
0 

 م
 0 دمحم هنا ا #
 . اهلا لودر د0 لإ هلِإ ال لوك

 . ملعأ ىلاعت هللاو

 .نيملاعلا ْبَر هلل ُدْمَحلاو ,باتكلا ٌرِخآ كلذ نكيلو

 هند ه0 هه
 نم اكل نو

 هللا رطَف يتلا ٍةَّيمالسإلا ةّرطِفلاب ٍةديقَعلا ةّحِص ِم ىلع مُهاَقبَأ دك ءهّتاحبُس هللا َّنأل ؛مالكلا -

 هللا ةفرعم ني مغر ءحيِحَّصلا ماهلإلاب اّمإو «عّرشتُملا ٍدِلاَولا نيقلتب اّمِإ ءاهيلَع َنيدٌُحوملا

 مهو ةّمِيَألا ٍلاوقأو ةّنُسلاو باتكلا ٍرهاَظ يف دراَولا هيزنّتلاو َةَفرعَملا مك ىلع ٍهِهيِزنَتو

 ًاداَرُم ٌنوكي ال دق َليِوُأتلا َّنإف «ليوألا مِهِدَحَأ ىلإ ُقّرطَتَي مل ام مهدّياقَع يف ٍباوَص ىلع

 كلذ يف ةّماَعلا يك نع َجَرَح دق رابخألاو تايآلل ٍليوأتلل مهُدَحَأ ٌقَّرطَت ْنِإو عِراَشلل

 ٌبيِصُم اًّمإف هئاحبس هللا ىقلَي ِهمْلِعو هِليوأَت ٍبَّسَح ىلع وهو «ليوأتلاو ٍرظَنلا ٍلهأب نقتل

 َينارعّشلا ُحيَّشلا لاق 7 ةفيركلا ةلدأ رمال قفانت اهلا ٍرظّنلاب ٌموطخُم اّمإو

 6٠ ١/593ج :رهاوجلاو تيقاويلا :رظني .«ٌسيفن هنإف كلذ َلّمأتف»

 .(ب /"١ق) ةياهن (#)
 باب «تاداهشلا باتك :ىربكلا هننس يف ٌيقهيبلا ٌمامإلا ّيرعشألا مامإلا ىلإ هدنسب هجرخأ )١(

 ظفاحلا ُمامإلا لاق هن هنع ٌةتباث ةياور يهو 2707/٠١ ج ءءاوهألا لهأ ةداهش هب ُدَرُث ام
 ٌةتباث يهو ءييئبَجعَأ ًةملك يِرعشألل ُتيأَر» :48/10ج :ءالبنلا مالعأ ريس يف ُئيبهّذلا
 هِماّيَأ رخاوأ يف ًةيميت ُنبا انُخِيَش ناك اذكو « ُنيِدَأ اذه ٍرحنبواا ا .«يفهيبلا اهاور

 .(ٌنِمْؤُم الإ ِءوُضْولا ىلع ظِفاحُي ال» :يبنلا لاق لوقيو نمل قي اد 5 ال انأ :لوقي

 .«ٌمِلِسُم َوِهَف ءوضوب ٍتاولَّصلا َمّراَل َنَمَف



 لوألا ملع ِدرِصاَقَم ىلإ ل وصول ٌجاَهْنِم

 د ل

 [خسانلا ةمتاَخ]

 َرَّشَع ينثا ٍتِفاوملا «كرابملا ءاعيرألا ليل ٍةْحسْنلا وهذه ٍةباتك نِم ٌعارَقلا ناكو

 ٍدَي ىلع .فلألا َدَعَب ٍةئمِئالَثو نيرْشِعو عْبَس ًةنس ءمظعُمل لا نانممر ربت نم تلك :

ربإ خيشلا ةَماّلَعلا موُحرَملا نب نب ''اّقّسلا مامإ د 7
 ها لا ميها

 ب «ةيناّلا ىّدامج ٍرِهَش نم ْتَلَح ًاعْسِت ٍقِفاوَملا نين رنثولا ٍةليلي و اجا نف

 ةئس نت ا «نينإلا موي اهوا د ء(ه11١)

 نَم َّلَجَف الّلَخلا َّدسَف ابيع ْدِجَت ْنِإو :هّصَن ام اًمرِخآِب ٌتْدَجَو دقو ."(ه979)
 . اًلَعو هيف ٌبيَع ال

 هم

 هله ه9 ه2
 نع 5ع ”نع

 يحلا دبع خيشلا ركذ دقو ءاَّفَّسلا ميهاربإ ةمالعلا خيشلا نبا هنأ ىوس ةمجرت ىلع هل رثعأ مل )١(

 دلاو) اّسلا ميهاربإ خيشلا ةمجرت ضرعم يف :١/177ج سراهفلا سرهف هباتك يف يناتكلا
 .مهنع ىوَر نيذلا ءاملعلا ٌدحأ هّنأ (خسانلا

 اهيدنسمو رصم مالعأ دحأ ءيرصملا يرهزألا اًقّسلا نسح نب ميهاربإ خيشلا :وه (؟)
 نم ءاماع نيرشعو اَفِّين رهزألا ىف ةباطخلا ىلوت .(ه1١7١) ةئس ةرهاقلاب دلو ءاهئاهقفو

 يف صاسلا ةذيفعل يروجيلا جرش ىلخ ةيضاحو 4 ةئريثملا بطلا يف ةكفالا ياه + هبتك
 ةتس اهنم ءاهمتي مل دوعسلا يبأ ريسفت ىلع ةيشاحو ءجحلا كسانم يف ةلاسرو «نيدلجم

 :رظني .(ه179) 0 ةرخآلا ىدامج١ 4 يف للك يفوت «ةيرهزألا يف ةطوطخم ءازجأ

 54/1 ١ج : مالعألا اخد ها جواد ١71١ /١ج :سراهفلا سرهف

 نيملسملا ء اي يرسل ءامإلا محرا هللا :لوقأ باتكلا اذه ةياهن يفو «9)

 مهلعجاو «هنايّبو هرْشَت ليبس يف اولذب ام اولذبو صالخإو دجب نيّدلا اذه اومدح نيذلا
 ءادهّشلاو نيقيّدَّصلاو نييبَّنلا نم مهيلع ٌتمعنأ نيذلا عم ءنيِّيلع ىلعأ يف كدنع
 .نيمآ «نيمآ «نيمحاّرلا ٌمحرأ اي كتمحرب مهعم انّمعو «نيحلاّصلاو



 ه0 خساّتلا ةمتاخ

 ناوضر نب فسوي ىلاعت هللا ىلإ ريقفلا دبعلا دي ىلع باتكلا اذه قيقحت نِم ٌءاهتنالا ناكو -

 «ءاثالثلا موي ٌرْجَق  نيملسملا رئاسلو «هناوخإلو هخياشملو هيدلاولو هل هللا رَّمَع  دوكلا
 2م9١٠٠ رايأا4 ل قفاوملا لك دّمحم اندّيس ةرجه نم )١5470( ةنس ىلوألا ىدامج (15)

 بتكو تاطوطخملا قيقحت يف ةّيعرملا ّلوصألا هقيقحت يف  يتعاطتسا ٌردق - ٌتيِحَحوت دقو
 لك هب عفني نأو ءميركلا ههجول ًاصلاخ لمعلا اذه لعجي نأ ىلاعت للا لأسأو «ثارتلا

 يل ةيراج ًةقدص هلعجَي نأ ًاضيأ ىلاعت هلأسأو «هيلع ٌرداقلاو كلذ يلو هنإ ملعلل بلاط

 «يتجوزلو « ناوضّرلاو ةمحرلا مهيلع لزنأو «ىلاعت هللا مهمحر  يتدجلو يدلاولو

 ءهيلإ بوتأو «ىلاعت هللا ٌرفغتسأو ءنيملسملا عيمجو «يتاوَحأو ,يتوخإو ؛يدالوأو

 .صالخإلاو «قيفوّتلاو «ةيادهلا هنم بلطأو
 ىلعو «نيّدلا موي ىلإ نيَمِزالتم «نيممئاد ًامالسو ٌةالص دّمحم انّيبنو اندّيس ىلع هللا ىَلصو
 .نيَملاَعلا بر هلل ٌدمحلا نأ اناوعد رخآو «نيمايَملا علا هباحصأو «نيرهاظلا نيبّيَطلا ِهِلآ





 قيقحتتلا ةمتاخ

 ةّيملعلا جئاتتلا ٌمهأ يف

 باتكلا اذه يف اهيلإ لّصوتملا





 ل قيقحتل لا ةمتاخ

 ىلإ ينقّفوو - ٌةريثك هنّئِمو - ّيلع هب ّنم ام ىلع هٌركشأو ىلاعت هللا ٌدمحأ

 دبع ريبكلا مامإلل لوصألا ملع دصاقم ىلإ لوصولا جاهنم باتك قيقحتو ةسارد

 0 راكبا را اذه .ُهنأك مار تاكل

 دا 5 وسار قاس هن لا :ءاهقفلاو - ةقيرط
 . هنأَك هيف هكلس يذلا

 يقيقحتو يتسارد لالخ نم اهيلإ ٌتلّصوت يتلا ةيملعلا جئاتنلا زربأ يه هذهو

 :باتكلا اذهل

 هيقفلا اهيلإ جاتحي يتلا ةيعرشلا مولعلا مهأ نم هقفلا لوصأ ملع نإ ١
 .ةيعيرشتلا رداصملا نم نيفلكملا لاعفأل ةيعرشلا 000 طابنتسا ةفرعمل

 اذه يف فَّنَص نم َلَوأ نأ ىلع نيبتاكلاو نيثحابلاو ءاملعلا ٌةملك تقفت -

 عضوف كاع هدعاوق نّودو هتاتش عمج يذلا «يعئاشلا 0 .ملعلا

 .ةلاسّرلا باتك وهو لوصألا ملِع يف باتك َلوأ

 َرابك ترّدَص يتلا ةقيرعلا ةمِلسُملا تالئاعلا رهشأ نم ةّيكبّسلا ٌةلئاعلا * 

 «ةيمالسإلا مولعلا عيمج يف حضاولا رثألا مهل ناك نيذلا نيحِلِصُملاو ءاملعلا

 (هاله5 ت) يكبّشلا نيّدلا قت دهتجملا مامإلا :ةرسألا هذه ءاملع رهشأ نمو

 باَّمولا دبع نيّذلا جات هيقفلا ٌيلوصألا مامإلا هّدلَو مهرهشأو «ماركلا هدالوأو

 اعرق اذه اًثباتك ربتعُي يذَّلاو ءعماوجلا عمج باتك فّلؤم (هالا/١ت) َّيكبشلا

 .هعورُق نم



0 
 0 ٠ ٍلوُصألا ملِع ىلإ ٍلوُصؤلا ٌجاَهَنِم 0 3 ِدِصاَقَم ىلإ 78

 نم ء.(ه8185) َيعِفاَّشلا َيَّلحملا نيَّدلا لالج قّمحملا مامإلا حرش دعي - 5

 عماوجلا عمج باتك ىلع ةعوضوملا 07 رهشأ

 جاهنم» هباتك يف هلت (ه877 تآ) ُينارعَّشلا ٍباَّمولا دبع ٌمامإلا صّخل -
 عمج ىلع يّلحَملا نيّدلا لالج مامإلا حرش ّدصاقم «لوصألا ملع ىلإ لوصولا
 َمِضاوَم هيلع دازو ءهلصأ َبيِترَت ابلاغ هيف ىعاَر ءطّسبم ٍرّسيم بولسأب «عماوجلا
 دنع ةحوجرملا َلاوقألا هنم فذحو «؛مّلعأ هللاو اذك ُتْلق» :هلوقب اهم ًةريسي

 ٌعضوأ امك «وتكرعم ىلإ ٌةَجاحلا ُعْعَن ال ام ّلكو ءَنيِرُخَأَتُملا َنِم ٍلوُصَألا ٍءاملع
 .باتكلا ةمّدقم يف كلذ

 اهب تَّرم يتلا ةّيسايسلا تابارطضالاو ةيساقلا فورظلا لك نم مغّرلاب - 5

 ءاملع ةيمالسإلا ةّمألل َبجنُت نأ تعاطتسا ؛يرجهلا رشاعلا نرقلا يف رصم
 اذه ؛ مهّيورُد ساّئلل ٌءيِضُي يذلا روثلا ةباثمب اوناك ءبهاذملا عيمج ني ءاّلجأ
 ُبالطو انؤأملع هنم سبتقَي ءاذه اننامز ىلإ ٌءيضُي هُعاعُش لازي ام يذلا روُثلا

 .مولعلا عيمج نم مهيفكيو مُهْعَفَنَي ام انملع
 ةلِص رّبَتعت يرجهلا رشاعلا نرقلا يف انؤاملع اهلذب يتلا ةيملعلا دوهجلا

 ني هب اوماق امل ؛هنع انل ىنغ ال يذّلا ميدقلا ّيملعلا ثارْثلا نيّو اننَب لصلا

 ىلع اهوعضَو يلا ةّمهملا يشاوحلاو حورّشلا لالخ نم ويطتو جاضيإو جرش
 . اهّلضف ركتُي ال يتلاو ءْتارّثلا كلذ

 َميتي أشنو ء(ه898 ) ًةنس هك َينارعّشلا ٍباّمولا دبع ُمامإلا دلو - 8

 مولعلا يف ةسائّرلا لياخمو «ةباجّنلا تامالع هيلع ترهظ كلذ عمو «نيوبألا

 .ركبم تقو يف اهعيمج ةيعرشلا

 نم ةقيقد لك مانتغا ىلع هصرحو «ةرهاقلا ىلإ ٌُينارعشلا مامإلا لاقتنا 4

 عم ءاهيلع قيلعَّتلاو اهحرشو ةيعرشلا نوتملا ظفح يف «ملعلا بلط يف هتايح
 ءاملع رباكأب هٌعامتجاو ءهُحويشو هتذتاسأ اهترثكل شهدنا ىتلا ةريثكلا هتاعلاطم

 ؛هركذ راهتشاو ءركبملا يملعلا هغوبن يف ةرثؤملا نمار كا قواك يقف



 د قيقحّتلا ةمتاخ

 مهيلإ راشملا رابكلا ءاملعلا نم حبصأ ىتح «ةيعرشلا مولعلا عيمج ح يف ةقدقتو

 .عرولاو حالّصلاو ملعلاب

 نوفورعملاو «هللك ٌنِنارعشلا ٌمامإلا مهيلع ْذَمْلَتَت نيذلا ٌرابكلا ٌءاملعلا ١

 ّيبنلا يده ىلع ريسلاب مهكسمتو مهمازتلاو «مهداقتعا ءافصو مهعروو مهملعب

 دحاو نع فّرعُي ملف ؛«ةمألا هذه نم ٌحلاصلا فّلَّسلا هيلع راس ام ىلعو هلي

 هتّيصخش ملاعم مسر يف حضاولا رثألا مهل ناك ةلالض وأ ةعدب ٌبحاص هنأ مهنم

 .هيلع اوراس يذلا قيرطلا كلذ ىلع ةرئاسلاو «ةنزّتملاو ةيملعلا

 لالخ نم «ٌةريبك ةيوبرتو «ةّيملع ثتاماهسإ نك ينارعشلا مامإلل ناك ١

 مولعلاو «ةينيدلا ميلاعّتلا ثبت تناك يتلاو هل تّيِنُب يتلا ةسردملاو ةيوازلا

 اهيف عّمسُي ناك هنأ ىّنح «ةفرعملاو ملعلا ٍباّلُظ نم ُثائملا هيلإ رطاقتف «ةيعرشلا

 «بتكلل علاطمو دجهتمو «ئراقو ءركاذ نيب ام ًاراهنو اليل لحّتلا ّيودك يود

 عيمج نم هيلإ نوجاتحي ام لك اهيف نودجي اوناك ملعلا بالط نأب ملعلا عم
 . ىنكسو ءاسكو بارشو ماعط نم مهتاقفن

 هِدْخَأل ؛هرصع يف لوصألا ءاملع رابك نم للك َينارعّشلا ٌُمامإلا ربتعي - 7

 ةيلاعلا مّدَقلا مهل نيذلا رشاعلا نرقلا يف لوصألا ءاملع رباكأ ىلع ملعلا اذه

 يبأ نب نيدلا ناهرب مامإلاو ءيراصنألا ايركز خيشلا مامإلا لاثمأ نم ءهيف

 «ةريثكلا هتاعلاطم ىلإ ةفاضإلاب «مهريغو يلمّرلا نيدلا باهش مامإلاو .ءفيرش
 بتكلاو ثاحبألا نم ةعومجم كلذ نم ٌَرمثأف «هقفلا لوصأ بتكل ةعّونتملاو

 اي دنع هلع رطل ةندوب قفأل ةعس: لع لدي امه: ةفتقلا ةكلرزمألا

 َماق هّنأل ؛ٍةداير ًةلص تناك هقفلا ملعب هتلصو ينارعّشلا مامإلا ةقالع -
 نع ةجراخ ريغ بهاذملا هذه ْنأو ,مهبهاذمو ةمئألا لاوقأ نيب قيفوّتلاو عُمَجْلاِ

 صخاشلاب لظلا لاصتاو «ءناصغألاب ةرجشلا لاصتا اهب ةلصتم يه لب «ةعيرشلا

 «ىربكلا نازيملا هباتك يف ةيرظنلا هذه ةحص ىلع نهرب دقو ءديلاب عباصألاو

 .ةّيحلا تاغللا نم ةغل نم رثكأ ىلإ مجرُت يذلاو

 نم ًاسرافو «ةديقعلا ملع داّوُر نم ًادتار للك ٌينارعشلا ُمامإلا َّدَعُي - 4

 9+ عطا



 ٍلوُصألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصولا ٌجاهنِم 0

 ةديقعلا حيضوت يف ىلوُطلا ديلا مهلو ؛ةعساولا ةربخلا هيف مهل نيذلا هناسرف

 ام نايب ّمم ءروصعلا ٌرم ىلع ةعامجلاو َةّنّسلا لهأ اهّدقتعا يتلا ةحيحّصلا

 لدت ملعلا اذه يف ٌةريثكلا هئاَّلْؤَمو ءىرخأ دئاقعو بهاذم نم اهُضقانُيو اهُقلاخي
 .لاجملا اذه يف ىلاعت هللا هل هاتآ يذلا ريزغلا ملعلا ىلع ًةرهاظ ةلالد

 قلع امم هل ةيقنتو ديدجت ةلص فُرِصَّنلا ملعب 5 ينارعشلا ٌمامإلا ةلص 6

 سّدلا نم هل ًاريهطتو «ةماّدهلاو ةفرحنملا راكفألا نم مايألاو نينّسلا ربع هب

 ةلماكلا ةعاطلا هفده:ىلاعت هلل (اضصلاخ ايتاميإ اجيهن ةةيلجتو «ليغُدلاو

 ُفرعَي ال لي هللا ٍلوسرل ّماَّنلا ٌيقيقحلا ٌعابّتالاو ؛ ىلاعت' هل, ةيابصلا ةّيدوبُعلاو

 .ّيفسلَفلا َحِبَّسلاو حطَّشلا ٌرقي الو «ءارملا الو َلدَجلا

 .طقف ًارهاظ فّوِصَّتلل اوبستنا نيذلا هنامز ةفّوصتم نم ٍريثك ىلع بيعي ناكو

 تاذلوم يف مهمكلاهب ناكر ةصيخرلا ةاردتلا تس اكتلا نم تكمل ف اركملو

 مهّبتك هيف ُةّيفوُصلا ٌعضَو يذلا فّوصّنلا َّنأ تبثُيو فصوخقلا هل فسيلا اهلك

 انج كت هلع ادي لمع ردن 4نلل  ت اكل علا جيس وش اكن ين اكو
 وملك

 حوُر ىلإ تافالخلاو تاِّيلدججلا نم هرصع يف ةّمألاب جورخلا لواح -

 ةّيركفلاو ةّيبلقلا ةدحولاو حِلاَّصلا لمعلاو تباثلا نيقّيلا ىلإ .هرهوجو نيذلا
 «ىلاعتو كرابت ُهللا اًنم كلذ دارأ امك ةّبحّملاو ةمحرلا ىلع ةايحلا سسأ ةماقإو

 .ضيغَبلا ٍلدجلاو قاقّشلا ىلع ال

 باتكلا فلاخت ءايشأ هبتك ضعب يف كك ينارعّشلا مامإلا ىلع ّنسُد - ١

 نأ نع ًالضف اهنم هّؤربت نلعأو هتافلؤم نم ريثكلا يف وه اهبراح دقو «ةنسلاو

 ٌددع ًاضيأ نّيِب دقو .ىربكلا تاقبطلا باتك وه هيف هيلع َّنمُد باتك رثكأو ءاهلوقي
 ؛ّينارَعّشلا مامإلا بتك ضعب يف اعقو دق ريوزتلاو ّنمَّدلا نأ ءاملعلا رابك نم

 دامعلا نب يحلا دبع خرؤملا مامإلاو ءيوانملا فوؤّرلا دبع ريبكلا مامإلاك
 هتيشاح يف يفنحلا نيدباع نبا ققحملا مامإلا «يلبنحلا

 يسراَدو «هيئراق ىلع نيّريبك ًءانعو ًادهجج ه5 َينارعّشلا ٌمامإلا رّقو



 ها  قيقحّتلا ةمتاخ

 دقو «هقالخأ ءاقٌنو هتافص ِءافص ىلع ُلدَت ٍتافلؤمو راثآ نِم هكرت امب هتّيصخّش
 ْثَّدحَتلا بوجو يف قالخألاو نّئيلا فئاطل وهو اهب ًاّصاخ ًاباتك كلذل درفأ

 .قالطإلا ىلع هللا ةمعنب

 نكي مل ءاهب قلخت يتلا هقالخأ نعو هسفن نع َينارعّشلا مامإلا ٌتيدح 4
 ضارغأل كلذ ناك لب ءٌضعبلا ٌنظي امك «نارقألا ىلع راختفالاو يهابّتلل

 ةيمالسإلا انتعيرش يف كلذ يف جرَح الو ءوه اهنّيب ,ةنسح ٌدصاقمو «ةفيرش
 . ءاَّرَعلا

 ةدحاو ربتعُت «ةديرف ةّيقالخأ ةسردم بحاص نحب ُينارعّشلا مامإلا ٌدعُي - ٠

 ؛ًاثيدحو ًاميذق ةيملبملا :ةاملع' اهكّرَع يتلا ةيق ةيقالخألا سرادملا مهأو ءزربأ نم

 مث نمو ءاهتالكشمو « اهِتاّيئزجو اهقئاقدب ةّيقالخألا رومألا عيمج ثشقان اهنأل

 ءاهيلع علطا نّم لك اهمهفَي ةباَّذَج ةقّيش ت تارابعبو «ةطّسبم ةلهس ةقيرطب اهْئَضرَع
 .ةيقالخألاو ةينيدلا ةفاقثلا نم ةجرد ىندأ هدنع ولو

 ةيداحلا ةركف «ةوجولا ةدحوت ىّمَسُي اه وأ داحتالاو:لولخلا ةركف -
 نم ءاملعلا انهبواخ:ةئذوتلا تانايّدلاو ةّيدنهلا تادابعلا يف ةقيرع «ةميدق
 مو ريدعحتلا ديفا ةلقاق نموه اوودكو ةفويشو اقف نيملكمو نقد

 «ةبسانم نم رثكأ يفو «هبتك رثكأ يف كلذو «َينارعّشلا ٌمامإلا ءاملعلا ءال وه نيب

 .اهجبقأو ففاصوألا عنشأب اهّلئاقو ةركفلا هذه فصَو هَنِإ لب
 ىلع لدي ينارعشلا مامإلا ىلع ًاثيدحو ًاميدق ءاملعلا نم ريثكلا ٌءانث - ١

 .ةعيفّرلا هتلزنمو «ةيلاعلا هتناكم

 هلو ه9 هط
 . ات اتكدن اك
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 .رداجلا دمحم : قيقحت 2م :7٠١7/5 توريب

 :١/ ط «.توريب «ىبرعلا باتكلا راد .«ىناساكلا مامولل عئانصلا عئادب - 37

 م14

 «يناكوشلا يلع دمحم مامإلل عباسلا نرقلا دعب نم نساحمب علاطلا ردبلا_ 8

 .توريب «ةفرعملا راد

 «قشمد نورشان ةلاسرلا ةسسؤم ؛يلحملا لالجلا مامإلل علاطلا ردبلا - ٠
 .يناتسغادلا ىضترم : قيقحت م6 ها575١ /١:ط

 مامإلل ريبكلا حرشلا يف ةعقاولا راثآلاو ثيداحألا جيرخت يف رينملا ردبلا ١

 ١/ :ط «ضايرلا «عيزوتلاو رشنلل ةرجهلا راد .نقلملا نبا نيدلا جارس

 ناميلس نب هللادبع و طيغلا وبأ ىفطصم :قيقحت 2م١٠٠:ه606

 رمع دومحم : قيقحت م8469 ه١/١٠:١:ط «توريب .ةيملعلا

 . ىطايمدلا

 «توريب «ةفرعملا راد «يشكرزلا مامإلل نآرقلا مولع يف ناهربلا - 4”

 .ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم :قيقحت ء«ه١0



 2 م و و ىلا 5 0

 ءه18/4١5١:ط ءرصم «ةروصنملا «ءافولا راد «ينيوجلا مامإلل ناهربلا 5

 .بيدلا ميظعلا دبع.د :قيقحت

 «توريب «ةيملعلا بتكلا راد «يكلاملا يواصلا دمحأ خيشلل كلاسلا ةغلب 5

 .نيهاش دمحم : طبض «م١/19946:ط

 راد «يناهفصألا دومحم مامإلل بجاحلا نبا رصتخم حرش رصتخملا نايب - 5

 يلع روتكدلا خيشلا ةليضف : قيقحت 270١4 /١:ط «ةرهاقلا «مالسلا
3 

 . ةعمج

 راد «يناهفصألا دومحم مامإلل بجاحلا نبا رصتخم حرش رصتخملا نايب - 417

 .دارم ىيحي.د :قيقحت 75٠١6 ه ١571 «ةرهاقلا «ثيدحلا

 .ةرهاقلا ءيرصملا باتكلا راد ءنيسح قداص دمحمل ىكبسلا تيبلا - 4

 ْ .ما14

 نم ةعومجم :قيقحت «ةيادهلا راد «يديبزلا ىضترم مامإلل سورعلا جات 4
 .نيققحملا

 ٠ «باتكلل ةماعل ةيرصملا ةئيهلا «ناملكوربل يبرعلا بدألا خيرات ١997

 .يزاجح دومحم ةمجرت

 ١ تارامإلاو لودلا رصع) فيض يقوش روتكدلل يبرعلا بدألا خيرات -

 .؟:8ط «ةرهاقلا .فراعملا راد ء(رصم

 ؛ةيملعلا بتكلا راد ءيرضخلا دمحم خيشلل يمالسإلا عيرشتلا خيرات - 7
 .م ١/1988:ط «توريب

 «قشمد «ءامصعلاراد ءسياسلا يلع دمحم خيشلل يمالسإلا عيرشتلا خيرات 0
 .يرتعز نيدلا ءالع /د : ةفاضإو قيلعت ,م١/1947 :ط

 ها؟ا١ ١/ :ط ءرصم «ةداعسلا ةعبطم «يطويسلا مامإلل ءافلخلا خيرات 4

 .ديمحلا دبع نيدلا يحم دمحم خيشلا :قيقحت .م 65

 ٠توريب «سئافنلا راد ,يماحملا كب ديرفل ةينامثعلا ةيلعلا ةلودلا خيرات 0



 4 00 | عجارملاو رداصملا سرهف

 :قيقحت 2١5٠7 /١:ط «.قشمد ءركفلاراد «يزاريشلا مامإلل ةرصبتلا - 5

 ءعيزوتلل ةماعلا ةلاكولا «يوونلا مامإلل نآرقلا ةلمح بادآ يف نايبتلا - 7

 .م1987ه ١:.١”/١طط 2. قشمد

 ه7 .ةرهاقلا «ىمالسإلا بتكلاراد «ىعليزلا مامولل قئاقحلا نييبت

 «دشرلا ةبتكم «يلبنحلا يوادرملا نيدلا ءالع مامولل ريرحتلا حرش ريبحتلا 484

 ضوع.د « نيربجلا نمحرلا دبع.د : قيقحت م١٠6٠ /١:ط «ضايرلا

 .حارسلا دمحأ.د «ينرقلا

 /١:ط «توريب «ةيملعلا بتكلا راد «يدنقرمسلا مامولل ءاهقفلا ةمحت "ح٠

 .م1981 ه 6

 «سئافنلا راد «يعفاشلا يكملا ناواق نبال تاقرولا حرش يف تاقيقحتلا ١

 .نيسح نب دعس فيرشلا.د :قيقحت «م1944 /١ط ءندرألا

 /؟ :ط توريب «ةلاسرلا ةسسؤم «يناجنزلل لوصألا ىلع عورفلا جيرخت - "5

 حلاص بيدأ دمحم .د : قيقحت ها

 يبأ خيشلل باهولا دبع يديس ينارعشلا بقانم يف بابلألا يلوأ ةركذت -

 و يدهملا ةدوج :د : قيقحت «ةرهاقلا «ةيدوجلا رادلا ءىجيلملا سنألا

 . راصن دمحم خا

 /١:ط «توريب «ةيملعلا بتكلا راد «يشكرزلا مامإلل عماسملا فينشت - 0

 .ينيسحلا ورمع يبأ:قيقحت م 700١٠ ه

 دعس راد «كرابملا ىكز روتكدلل قالخألاو بدألا ىف ىمالسإلا فوصتلا 60

 .مآ٠ / ١ قشمد «نيدلا

 راد ءرورس يقابلا دبع هط روتكدلل ينارعشلا مامإلاو يمالسإلا فوصتلا - 7

 .ةرهاقلا «.ةضهنلا



 ٍوُصَأْلا ملع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصُولا ٌجاهنِم د 0 059 رو ريا[ 4

 ءها١٠51١ /١:ط «توريب ءرصاعملا ركفلا راد «ءيوانملا مامإلل فيراعتلا

 .ةيادلا ناوضر دمحم .د :قيقحت

 /٠١:ط «توريب «يبرعلا باتكلا راد «يناجرجلا مامإلل تافيرعتلا 9

 .يرايبألا ميهاربإ :قيقحت ه6

 ,م6١١5ه14757/7١:ط .قشمد «بيطلا ملكلاراد ,يفسنلا مامإلا ريسفت -

 . يويدب يلع فسوي : قيقحت

 ءتوريب «ةيملعلا بتكلا راد «يزارلا رخفلا مامإلل ريبكلا ريسفتلا 9
 .م١٠٠5ه١0

 «سئافنلا راد «يكلاملا يزج نبا مامإلل لوصألا ملع ىلإ لوصولا بيرقت ١

 .م١/7١55 :ط ءندرألا

 ه7١5١ «توريب ركفلا راد «جاحلا ريمأ نب مامإلل ريبحتلاو ريرقتلا 2 7

 .ما5

 «يقارعلا نيَّزلا ظفاحلل حالصلا نبا ةمدقم حرش حاضيإلاو دييقتلا - 7

 نمحرلا دبع :قيقحت 2م٠197 ه١/894١١ :ط «توريب ءركفلاراد

 .نامثع

 «ةرونملا ةنيدملا «ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلا مامإلل ريبحلا صيخلت -

 .يندملا يناميلا مشاه هللادبع ديسلا :قيقحت 2١455 ه6(

 «ةيملعلا بتكلا راد «ينازاتفتلا دعسلا مامإلل حيضوتلا حرش حيولتلا

 .تاريمع ايركز:قيقحت 2م1997 ه5

 ؛بتكلا ملاع راد ؛يزاريشلا قاحسإ يبأ مامإلل يعفاشلا هقفلا يف هيبنتلا

 .رديح دمحأ نيدلا دامع :قيقحت ه«ه١/٠4١:ط «توريب

 ؛توريب «ةلاسرلا ةسسؤم «يّرملا جاجحلا يبأ مامإلل لامكلا بيذهت - ا

 .فورعم داوع راشب .د :قيقحت ء٠198 ه١/٠٠5١:ط

 ؛يقشمدلا يرئازجلا رهاط ةمالعلا خيشلل رثألا لوصأ ىلإ رظنلا هيجوت -



 عجارملاو رداصملا سرهف +

 :قيقحت 2م1940 ه١/515١:ط بلح «ةيمالسإلا تاعوبطملا ةبتكم

 .ةدغ وبأ حاتفلا دبع ثّدحملا خيشلا

 .توريب ءركفلا راد «يفنحلا هاشداب ريمأل ريرحتلا ريسيت -4

 مامإلا ةبتكم «يوانملا فوؤَّرلا دبع مامإلل ريغصلا عماجلا حرشب ريسيتلا ١

 .م1988 ه ١508 /":ط «ضايرلا ؛يعفاشلا

 راد «يرهزألا يبآلا حلاص خيشلل يناوريقلا ةلاسر حرش ينادلا رمثلا ١

 .دارم ىيحي.د قيقحت 2م٠١5ا/ «ةرهاقلا .ثيدحلا

 راد «يربطلا ريرج نب دمحم مامإلل نآرقلا يآ ليوأت نع نايبلا عماج 2 7

 .ه8٠5١ «توريب .ركفلا

 «بعشلا راد «يكلاملا يبطرقلا هللا دبع يبأ مامإلل نآرقلا ماكحأل عماجلا 47

 .ةرهاقلا

 /" :ط توريب «ةيملعلا بتكلا راد «يكبسلا جاتلا مامإلل عماوجلا عمج 8

 .ميهاربإ معنملا دبع : قيقحت 5١٠3ه +4

 ءركفلا راد «يفنحلا نيدباع نيمأ دمحم ققحملا مامإلل نيدباع نبا ةيشاح 06

 ل لا

 «يقوسدلا هفرع دمحم خيشلا ةماّلعلل ريبكلا حرشلا ىلع يقوسدلا ةيشاح - 7
 .شيلع دمحم خيشلا :قيقحت «توريب .ركفلا راد

 «ةيملعلا بتكلا راد ءراطعلا نسح خيشلل عماوجلا عمج ىلع راطعلا ةيشاح - 4

 ماو كمذ 1/1 11ه تاوزبب

 ءركفلا راد «ريبكلا حرشلا ىلع يقوسدلا ةفرع دمحم خيشلا ةمالعلا ةيشاح -

 . توريب

 ىلع يلحملا لالجلا حرش ىلع ينانبلا نمحرلا دبع خيشلا ةمالعلا ةيشاح 9

 عم 5١٠٠7/؟:ط «توريب ةيملعلا بتكلا راد .«عماوجلا عمج

 .نيهاش دمحم : قيقحت



 ٍلوُصَألا ملع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصُؤلا ٌجاهنِم

  4١«توريب «ةيملعلا بتكلا راد «يدرواملا مامإلل ريبكلا يواحلا ط:١/

 دبع لداع خيشلاو ضوعم ىلع خيشلا :قيقحت ,م1444 ه8

 .دوجوملا

 «ىنثملا ةبتكم «ةثيدحلا بتكلا راد .يولهدلا هللا ىلو هاشل ةغلابلا هللا ةجّجح ١

 :قباس ديس خيقلا : ليدك .دادغب ء.ةرهاقلا

 راد «يراصنألا ايركز مامإلا خيشلل ةقيقدلا تافيرعتلاو ةقينألا دودحلا 5

 كرابملا نزام .د :قيقحت ءه١١5١ ١/ :ط :توريب رصاعملا ركفلا

 : قيقحت «ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد «يطويسلا مامإلل ةرضاحملا نسح 9

 ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم

 دبع ةماّلعلا خيشلل جاهنملا حرشب جاتحملا ةفحت ىلع يناورشلا يشاوح - 4
 .توريب ءركفلا راد «يناورشلا ديمحلا

 ةئيهلا عبط «كرابملا اشاب يلعل ةرهاقلا رصمل ةديدجلا ةيقيفوتلا ططخلا 0

 .م1959/7١ : ط «ةرهاقلا «باتكلل ةماعلا ةيرصملا

 ءرداص راد «يومحلا يبحملا نيمأ دمحم خّرؤملا خيشلل رثألا ةصالخ - 5

 . توريب

 /١١ط «توريب «ةلاسرلا ةسسؤم .يوونلا مامإلل ماكحألا ةصالخ - 7

 . لمجلا نيسح :قيقحت م1994١ه64

 ءدشرلا ةبتكم «ةلمنلا ميركلا دبع روتكدلل نييلوصألا دنع يظفللا فالخلا

 -.م1948 ه ١57١ /7؟:ط «ضايرلا

 دمحأ ةمجرت «نيقرشتسملا نم ةعومجم فيلأت «ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد_ 84

 ٠.توريب «ةفرعملا راد ءسنوي ديمحلا دبعو ديشروخ ميهاربإ و يوانتنشلا

 بتكلا راد «يقشمدلا يميعنلا رداقلا دبعل سرادملا خيرات يف سرادلا 7 ٠

 سمش ميهاربإ :قيقحت ء.ه١٠5١ «ىلوألا :ةعبطلا «توريب «ةيملعلا

 .نيدلا



 عجارملاو رداصملا سرهف

 ةرئاد سلجم عبط ءرجح نبا ظفاحلل ةنماثلا ةئملا نايعأ يف ةنماكلا رردلا7 ١

 ءما91ا/7 ه197١ ةيناثلا :ةعبطلا دنهلا ءدابأ رديح «ةينامثعلا فراعملا

 .ناض ديعملا دبع دمحم : فارشإب

 نوحرف نبا مامإلل بهذملا ءاملع نايعأ ةفرعم يف بهذملا جابيدلا 9

 .ثوريب «ةيملعلا بتكلا راد «ىكلاملا

 :ةعبطلا «توريب «ةيملعلا بتكلا راد ءىكملا بيطلا ىبأل دييقتلا ليذ - *٠١

 .توحلا فسوي لامك : قيقحت هاآ٠5 ىلوألا

 «توريب «ىمالسإلا بتكملا 2 ىقشمدلا نيدلا رصان نبال رفاولا درلا ١٠١

 .نتيواشلا ريهز *قيقحت اال + ىلوآلا < ةعبطلا

 راد « يكبسلا نيدلا جات مامولل بجاحلا نبا رصتخم نع بجاحلا عفر - .١

 دبع لداعو ضوعم ىلع : قيقحت م١/19949:ط «توريب «بتكلا ملاع

 .دوجوملا

 .توريب «يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد :يسولألا مامإلل يناعملا حور 9 71

 .اه

 ١*/ :ط «توريب «ىمالسإلا بتكملا «يوونلا مامولل نيبلاطلا ةضور - 6١٠م

 .ها 6

 نب دمحم مامإلا ةعماج : رشن . يسدقملا ةمادق نبا مامولل رظانلا ةضور ٠48

 .ديعسلا زيزعلا دبع.د : قيقحت ه7949١ 7/7 :ط ءضايرلا ءدوعس

 «ةيملعلا بتكلا راد «يكملا يمصاعلا كلملا دبعل يلاوعلا موجنلا طصس ١٠

 ىلع و دوجوملا دبع دمحأ لداع : قيقحت ما ها94١5١ .توريب

 ١1١ «ةمركملا ةكم ءزابلا راد ةبتكم «ىربكلا يقهيبلا مامإلا نئس ١54١5ه

  5.اطع رداقلا دبع دمحم : قيقحت
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 م

 8 ٌٍ ٍلوُصألا ملع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُضؤلا ٌحاَهْنِم
 دبع داؤف دمحم :قيقحت «توريب ءركفلا راد ءهجام نبا مامإلا ننس 7

 :نفابلا

 ديمحلا دبع نيدلا ييحم دمحم :قيقحت ءركفلا راد «دواد يبأ مامإلا ننس ١7

 دمحأ :قيقحت «توريب «يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد «يذمرتلا مامإلا ننس -4

 .نورخآو ركاش دمحم

 :قيقحت ء1955-ه1185 «توريب «ةفرعملا راد «ينطقرادلا مامإلا ننس 65

 .يندملا ينامي مشاه هللا دبع ديسلا

 ءها401١ /١:ط :توريب «يبرعلا باتكلا راد «يمرادلا مامإلا ننس 357

 يملعلا عبسلا دلاخ «يلرمز دمحأ زاوف :قيقحت

 ١/ :ط «توريب «ةيملعلا بتكلا راد «ىربكلا ىئاسنلا مامإلا ننس / ١1١

 يورسك ديس «يرادنبلا ناميلس رافغلا دبع.د :قيقحت م١199 ه١

 /١:ط «ةرونملا ةنيدملا ءرادلا ةبتكم «يقهيبلا مامإلل ىرغصلا ننسلا

 . ىمظعألا نمحرلا ءايض دمحم .د :قيقحت ,.1984ه١

 /9: ط «توريب «ةلاسرلا ةسسؤم «يبهذلا ظفاحلل ءالبنلا مالعأ ريس 9 8

 دمحم «طوؤانرألا بيعش : ناخيشلا قيقحت ه51١ /9: ط ءه51١

 ١/ :ط «قشمد ءريثك نب راد «يلبنحلا دامعلا نبا مامإلل بهذلا تارذش_

 .طوؤانرألا دومحم «طوؤانرألا رداقلا دبع : ناخيشلا :قيقحت ءه 5

 ١ :ط «قشمد «ريثك نبا راد ءديحوتلا ةرهوج ىلع يواصلا مامإلا حرش 5/

 .مزبلا حاتفلا دبع روتكدلا : قيقحت 3 ندب

 راد «ليلخ يديس رصتخم ىلع يكلاملا يشرخلا دمحم خيشلا حرش 2 1

 . توريب «ركفلا



 0 ١ 0 عجارملاو رداصملا سرهف

 «ةيملعلا بتكلا راد .أطوملا ىلع يناقرزلا يقابلا دبع دمحم خيشلا حرش -

 .ها١/١١51١ :ط .توريب

 يعفاشلا يدابعلا مساق نبا دمحأ مامإلل تاقرولا ىلع ريبكلا حرشلا 7 64

 دمحم : قيقحت «م١/7٠١7:ط «توريب «ةيملعلا بتكلا راد :(ه195ت)

 . يعفاشلا نسح

 ١/ :ط «ةرهاقلا «مالسلا راد ءيطويسلا مامإلل عطاسلا بكوكلا حرش - 6

 .يوانفحلا ميهاربإ دمحم.د :قيقحت م6٠٠1 ه 5

 : ط «قشمد ءركفلا راد «يلبنحلا راجنلا نبا مامإلل رينملا بكوكلا حرش 7

 .دامح هيزن.دو «يليحزلا دمحم.د :قيقحت هه

 راد «(ه5950ت) يعفاشلا حاكرفلا نبا نيدلا جات مامإلل تاقرولا حرش - 7

 نسح دمحم :قيقحت 2م١٠٠" ١/ :ط «هتوريب «ةيملعلا بتكلا

 . يعفاشلا

 «توريب «يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد «يوونلا مامإلل ملسم حيحص حرش 764

 .ها977/5١١ :ط

 /١:ط «توريب .ءةلاسرلا ةسسؤم «يفوطلا مامإلل ةضورلا رصتخم حرش 64

 .يكرتلا هللا دبع .د:قيقحت 2م19487 ه 0

 و رازن :قيقحت «توريب «مقرألا راد ءيراق يلع مامإلل ركفلا ةبخن حرش _

 . ميمت مثيه
 ١ «توريب «ءةلاسرلا ةسسؤم «نابح نبا مامإلا حيحص ط:١/

 .طوؤنرألا بيعش :قيقحت ء495ه14

 ١7 «توريب «يمالسإلا بتكملا «ةميزخ نبا مامإلا حيحص 118٠ه21910

 يمظعألا ىفطصم دمحم.د :قيقحت .

 /" :ط «ء.توريب «ةماميلا ءريثك نبا راد «يراخبلا مامإلا حيحص لنرفتا

 .اغبلا ىفطصم : د : قيقحت ءماة4ا0ه11/







 ٍلوصألا ملع ٍدِص ىلإ ٍلوصْولا ٌحاَهْنِم 5 7 1 حاز اَمَم ىلإ ل 2 6 رب بو( ربا. م 3

 نيدلا بحم :قيقحت توريب «ةفرعملا راد ءرجح نبا ظفاحلل يرابلا حتف - ١61

 . بيطخلا

 نود /١:ط «توريب .ركفلا راد .مامهلا نبا لامكلا مامولل ريدقلا حتف ١4

 . خيرات

 .توريب ءركفلا راد «يناكوشلا يلع نب دمحم مامولل ريدقلا حتف - ١8

 « توريب «ةيملعلا بتكلا راد «يواخسلا ظفاحلا مامولل ثيغملا حتف 5 د

 .اها5١:"/١:ط

 ١ «توريب «ةيملعلا بتكلاراد «يفارقلا دمحأ مامإلل قورفلا ط:١/

 :١/ ط «ةيتيوكلا فاقوألا ةرازو .صاصجلا مامإلل لوصألا يف لوصفلا 9

 .ىمشنلا ليجع.د :قيقحت ,ءه 06

 «ةيدوعسلا «يزوجلا نبا راد .يدادغبلا بيطخلا مامولل هقفتملاو هيقفلا ١

 .يزارغلا لداع :قيقحت ءه7/١57١:ط

 . سابع ناسحإ .د : قيقحت م1985ه ١5٠7 / ”:ط «نانبل

 بتكملا «يناكوشلا مامإلل ةعوضوملا ثيداحألا يف ةعومجملا دئاوفلا 6

 .ىملعملا نمحرلا دبع :قيقحت ه7 /8 :ط «توريب «ىمالسإلا

 ؛يفنحلا يراصنألا ّيلعلا دبع خيشلل توبثلا ملسم حرش تومحرلا حتاوف 7

 .ناضمر دمحم ميهاربإ خيشلا :ميدقت «توريب «مقرألا راد

 .ها6١1١ .«توريب ءركفلا راد ,يكلاملا يوارفنلا مامإلل يناودلا هكاوفلا 7

 «ىربكلا ةيراجتلا ةبتكملا «يوانملا فوؤّرلا دبع مامإلل ريدقلا ضيف 9 6

 .ها١765/1١:ط ءرصم

 .توريب «ةلاسرلا ةسسؤم «يدابآ زوريفلل طيحملا سوماقلا 4



 0 جا رعلا و ندامصجلا نسر

 ةبتكم «(ه94604ت) باّطحلا مامإلل نيمرحلا مامإ تاقرو حرشب نيعلا ةرق

 .ما6 ءرصم «يبلحلا يبابلا ىفطصم

 بتكلا راد ,«يمساقلا نيدلا لامج خيشلا ماشلا ةماّلعل ثيدحتلا دعاوق 2 ١
 .ما19ا١/9:ط « توريب ةيملعلا

 «نانبل بتكلا ملاعراد «ىلازغلا مالسإلا ةجح مامإلل دئاقعلا دعاوق ١ ا/؟

 . ىلع دمحم ىسوم : قيقحت ,م19804هه6 /؟:ط

 باهولا دبع مامإلل ةيهلإلا تافصلا يناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا 1١

 : قيقحت ما5١٠١5مه141/ /١:ط توريب «ةيملعلا بتكلا راد «ينارعشلا

 .رارع يدهم روتكدلا

 ءها١؟99 «توريب «ةفرعملا راد «ةيميت نبا خيشلل ةينارونلا دعاوقلا

 .ىقفلا دمحم :قيقحت

 بتكلا راد «يلبنحلا ماحللا نبا مامإلل ةيلوصألا دئاوفلاو دعاوقلا 9

 .نيهاش دمحم قيقحت مككء١ اه « توريب .ةيملعلا

 «توريب «ةلاسرلا ةسسؤم «نخلا ىفطصم .د هقفلا لوصأ ىف ىفاكلا 7

 .مآ١٠٠ اها١ة؟١/١ط

 «ىمالسالا بتكملا «ىسدقملا ةمادق نبا مامولل لبنح نبا هقف ىف ىفاكلا ا١ا/ا/

 . توريب

 بتكلا راد «يكلاملا ربلا دبع نبا مامإلل ةنيدملا لهأ هقف يف يفاكلا 9

 .8١ا/ /١:ط «توريب «ةيملعلا

 دبع :قيقحت «ىلوألا :ةعبطلا توريب «ليجلا راد «هيوبيس مامإلل باتكلا 4

 .نوراه دمحم مالسلا

 /ة:ط « توريب «ةلاسرلا ةسسؤم . ىنولجعلا مامإلل ءافخلا فشك 6

 .شالقلا دمحأ :قيقحت هه 6



51 9 0 ٍ 4 
 ٍلوصالا ملع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوصولا َجاَهَنِم : 7 ١ مألا دصاَقَم ىلإ لوصولا ٌءاَهنِم :

 اه ١2 « توريب «ةيملعلا بتكلا راد .ةفيلخ ىجاحل نونظلا فشك ١

17 . 

 «ةيملعلا ةبتكملا «يدادغبلا بيطخلا مامإلل ةياورلا ملع يف ةيافكلا 7

 .يندملا ميهاربإو يقروسلا هللا دبع وبأ : قيقحت «ةرونملا ةنيدملا

 دبع مامإلل (ىربكلا تاقبطلا) ةيفوصلا ةداسلا مجارت يف ةيردلا بكاوكلا - 8

 ديمحلا دبع .د : قيقحت «ثارتلل ةيرهزألا ةبتكملا «يوانملا فوؤرلا

 نادمح حلاص

 رشن :يزغلا نيدلا مجن مامإلل ةرشاعلا ةئملا نايعأب ةرئاسلا بكاوكلا 7 4

 .روبج ليئاربج : قيقحت توريب .ءهاكرش و جمد نيمأ دمحم

 :ةعبطلا «توريب ءرداص راد «ىقيرفإلا روظنم نبا مامولل برعلا ناسل 96

 .ىلوألا

 يلع دمحم خيشلا حرش ىطيرمعلل تاقرولا مظن حرش تاراشإلا فئاطل 65

 .م٠196 /ةريخألا : ط «رصم «يبلحلا يبابلا ىفطصم ةعبطم .« سلف

 «ىرقتلاراد «ينارعشلا مامإلل (ىربكلا نئملا) قالخألا و نئملا فئاطل - 7

 .ةيانع دمحأ : ةيانعب م ٠٠١54 /١:ط .قشمد

 /١:ط «توريب «ةيملعلا بتكلا راد «يزاريشلا مامولل عمللا - 4

 .م1986هه6

 راد «ينارعشلا مامإلل ةيدمحملا دوهعلا نايب يف ةيسدقلا راونألا حقاول - 8

 .توريب .ةيملعلا بتكلا

 راد :ينارعشلا مامإلل ةيدمحملا دوهعلا نايب يف ةيسدقلا راونألا حقاول 9

 مالسلا دبع دمحم : حيحصت «2م89١١٠1/ ”:ط توريب «ةيملعلا بتكلا

 ١ توريب «يمالسإلا بتكملا «يلبنحلا حلفم نبا مامإلل عدبملا 4٠٠اه.



8 

 «ةفرعملا راد ءيسخرسلا ةمئإلا سمش مامإلل يفنحلا هقفلا يف طوسبملا 7

 .توريب

 «ةرهاقلا «يبرعلا باتكلا راد «يمثيهلا نيدلا رون مامإلل دئاوزلا عمجم ١9

 .ها١٠5١ا/ ءتوريب

 .م19917 «توريب ءركفلا راد «يوونلا مامإلل عومجملا 14

 /١:ط «ضايرلا .دوعس نب دمحم ةعماج : رشن يزارلا مامإلل لوصحملا 06

 . يناولعلا هط.د :قيقحت هه

 /١:ط «توريب ءمزح نبا راد «يكلاملا بجاحلا نبا مامإلا رصتخم - 5

 .ودامح ريذن.د: قيقحت ءم8١١1 ه1

 دبع كلملا ةعماج «يلبنحلا ماحللا نبا مامإلل هقفلا لوصأ يف رصتخملا - 17

 .اقب رهظم دمحم .د :قيقحت ةمركملا ةكم ءزيزعلا

 ناردب نب رداقلا دبع خيشلل لبنح نب دمحأ مامإلا بهذم ىلإ لخدملا 4

 دبع نب هللا دبع .د :قيقحت ءهه١٠54١ «توريب «ةلاسرلا ةسسؤم «يقشمدلا

 . يكرتلا نسحملا

 «توريب «ةيملعلا بتكلا راد .يفنحلا يراقلا يلع مامإلل حيتافملا ةاقرم- 48

 .يناتيع لامج :قيقحت ءم١١٠١٠ ه547١؟ /١:ط

 ٠ :ط «توريب «ةيملعلا بتكلا راد «مكاحلا مامإلل كردتسملا ١51١/١ه

 .اطع رداقلا دبع ىفطصم :قيقحت مم

 ءها541 /١:ط «توريب «ةيملعلا بتكلا «يلازغلا مامإلل ىفصتسملا ١

 .رصم «ةبطرق ةسسؤم «دمحأ مامإلا دنسم 9”

 .توريب «ةيملعلا بتكلا راد «يعفاشلا مامإلا دنسم

 «توريب «ةلاسرلا ةسمؤم «يعاضقلا هللا دبع يبأ مامإلل باهشلا دنسم 2 4

 .يفلسلا يدمح :قيقحت 2م1985 ه500/7١:ط



 ٍلوُصألا مل ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصُؤلا ٌجاَهنِم

 دبع نيدلا ييحم : قيقحت «ةرهاقلا «يندملا راد « ةيميت نبا مامولل ةدوسملا 060

 /١:ط «توريب «ةيبرعلا راد «ىنانكلا يريصوبلا مامولل ةجاجزلا حابصم 7

 .يوانشكلا ىقتنملا دمحم : قيقحت ه6

 .كتووريب «ةيملعلا ةبتكملا «ىمويفلل رينملا حابصملا 7

 ءها509١ /١:ط ءضايرلا ءدشرلا ةبتكم «ةبيش يبأ نبا مامإلا فنصم

 .عيزوتلا و رشنلل راتخملا ةسسؤم «يزارلا رخفلا مامإلل لوصألا ملاعم 7 4

 ىلعو دوجوملا كبع لداع : نيخيشلا : قيقحت ءم5١٠٠ /؟:ط .ةرهاقلا

 :نضوغم

 ١ ط «ةبيط راد «يعفاشلا يوغبلا مامإلل (يوغبلا ريسفت)ليزنتلا ملاعم :4/
 /١1١17 .ما199اه

 «توريب «رامع راد «يمالسإلا بتكملا «ريغصلا يناربطلا مامإلا مجعم 1١

 جاحلا دومحم و روكش دمحم : قيقحت 1١ه ه٠:5١ه/١:ط «نامع

 .ريرمأ

 ه5٠:١ /؟:ط «لصوملا «ءارهزلا ةبتكم «ريبكلا يناربطلا مامإلا مجعم كدا

 .ىفلسلا يدمح :قيقحت « 7

 .كتوريب «ءركفلا راد «يومحلا توقايل نادلبلا مجعم 55

 عبط «ةيحلاص دمحم روتكدلل عوبطملا ىبرعلا ثارتلل لماشلا مجعملا 531

 .م1987 ماع (ةفاقثلا و ةيبرتلل ةيبرعلا ةمظنملا) ةيبرعلا تاطوطخملا دهعم

 .توريب «ىبرعلا ثارتلا ءايحإ راد «ةلاحك اضر رمعل نيقلؤملا مجعم 606

 ؛ىلوألا : ةعبطلا «توريب «ةيملعلا بتكلا راد ؛يبهذلا يثدحم مجعم 7

 .ىفيوسلا نمحرلا دبع ةيحور : د : قيقحت ,م19998ه145



- 
 «ليجلا راد ءسراف نب دمحأ نيسحلا يبأ مامإلل ةغللا سيياقم مجعم 7

 .نوراه دمحم مالسلا دبع : قيقحت م6848 ها١57١ «توريب

 عجارملاو رداصملا سرهف

 /١٠١ط «توريب «ةلاسرلا ةسسؤم «يبهذلا مامإلل رابكلا ءارقلا ةفرعم 4

 .سابع حلاص طوؤانرألا بيعش «فورعم راشب :قيقحت هه

 /6:ط «قشمد ءركفلا راد «يراصنألا ماشه نبا مامإلل بيبللا ينغم 2 48

 . هللا دمح دمحمو كرابملا نزام.د : قيقحت « 606

 /١:ط .توريب ءركفلا راد «ةمادق نبا مامإلل دمحأ مامإلا هقف يف ينغملا

 .ه6

 ١ ”:ط «توريب «ةيملعلا بتكلا راد «يكاكسلا مامإلل مولعلا حاتفم /

 .يوادنهلا ديمحلا دبع:قيقحت

 يناسملتلا دمحم مامإلل لوصألا ىلع عورفلا ءانب ىلإ لوصولا حاتفم 9

 دبع باهولا دبع روتكدلا :قيقحت توريب «ةيملعلا بتكلا راد «يكلاملا
 :فرتللا

85 

 ها١/997:ط «توريب «لالهلا ةبتكم «يرشخمزلا مامإلل لّصفملا 7 7

 .محلم وب يلع.د :قيقحت

 «توريب «يبرعلا باتكلا راد .ءيواخسلا ظفاحلل ةنسحلا دصاقملا 9 4

 .تشخلا دمحم :قيقحت 2م19860 ه ١5065 /١:ط

 :ةيانعب ءم١/7١١1:ط .قشمد ءرجفلا راد «يوونلا مامإلل دصاقملا 0

 .ناديوس يحامس نسح

 دمحم.د :قيقحت «توريب «بتكلا ملاع راد ءدّربُملا نبا مامإلل بضتقملا 57

 . ةميظع قلاخلا دبع
 .م19854 /0: ط .«توريب «ملقلا راد ءنودلخ نبا ةمدقم - 317

 ه91١ «توريب ءرصاعملا ركفلا راد «حالصلا نبا مامإلا ةمدقم 9 4

 .رتع نيدلا رون روتكدلا :قيقحت م17



 7 57 7 عزم ا
 ٍلوص ملع ٍدِصاَفَم ىلإ ٍلوصْولا ٌجاَهْنِم 2 8 مالا دصاقَم ىلإ ا

 برغلا راد ء(ها"917ت) يكلاملا راصقلا نبا مامإلل لوصألا يف ةمدقملا 84

 .يناميلسلا نيسحلا نب دمحم :قيقحت م١/1945:ط .«توريب «يمالسإلا

 ١:ط «ةيدوعسلا ءزاوف راد ءنّقلملا نبا مامإلل ثيدحلا مولع يف عنقملا
 .عيدجلا هللا دبع :قيقحت «ه11١ /

 توريب «ةفرعملا راد «يناتسرهشلا حتفلا يبأ مامإلل لحنلاو للملا 9 ١

 يناليك دمحم :قيقحت ه4

 ءها8٠5١ «توريب ؛ةيملعلا بتكلا راد «يزارلا رخفلل يعفاشلا بقانم 3

 .زيزعلا دبع دمحم : قيقحت م14

 .ها1108 /١:ط .«توريب ءرداص راد «ءيزوجلا نبا مامإلل مظتنملا 73

 ه404١ «توريب ءركفلا راد .يكلاملا شيلع دمحم خيشلل ليلجلا حنم 4

 .ما48

 :قيقحت ءه٠٠4١ /7:ط .قشمد ءركفلا راد «يلازغلا مامإلل لوخنملا 7 5

 . وتيه نسح دمحم .د

 ١/ ط «توريب «ةيمالسإلا رئاشبلا راد «ّيكبّسلا ٍجاَّنلل عِناوّملا عْنم 9

 .يريمحلا ديعس.د :قيقحت « 8

 «ةيملعلا بتكلا راد: يكبسلا مامإلل جاهبإلا عم يواضيبلل جاهنملا - 57

 .ديسلا نيمأ دومحم :قيقحت ء5٠45١ ه/١:ط «توريب

 ءه 505/7١؟:ط ء«قشمد ءركفلا راد «ةعامج نبا مامإلل ّيوّرلا لهنملا

 .ناضمر نيدلا يحم : قيقحت

 .زارد هللا دبع روتكدلا :قيقحت «توريب «ةفرعملا راد «تاقفاوملا 9

 :ط «توريب ءركفلا راد .باطحلا يبرغملا دمحم خيشلل ليلجلا بهاوم 4

 اه 7

 ؛ةرهاقلا «مالسلا راد ءيدعسألا دمحم خيشلل هقفلا لوصأ يف زجوملا 0١

 ٠يودنلا نسحلا وبأ و ةدغ وبأ حاتفلا دبع ناخيشلا ميدقت «م1998/7:ط



 ه0 محا رعلاو قدافصملا نيرزف

 «يبلش دمحأ روتكدلل ةيمالسإلا ةراضحلاو يمالسإلا خيراتلا ةعوسوم 23 5

 ١985. 7/19 :ط «ةرهاقلا ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم

 داؤف دمحم : قيقحت ءرصم «يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد «كلام مامإلا أطوم 7847“

 . يقابلا دبع

 /١:ط «توريب ءبتكلا ملاع راد ؛«ينارعشلا مامإلل ىربكلا نازيملا 7 14

 .ةريمع نمحرلا دبع روتكدلا قيقحت 2م19484 ه 48

 .رصم «يموقلا داشرإلاو ةفاقثلا ةرازو «يدرب يرغت نبال ةرهازلا موجنلا 0

 «توريب «يبرعلا باتكلا راد ءيرزجلا مامإلل رشعلا تاءارقلا يف رشنلا 57

 بتكلا راد «يناّثكلا رفعج نب دمحم ديسلا ثّدحملا ةماّلعلل رئانتملا مظن - 7

 .يزاجح فرش :قيقحت ءرصم «ةيفلسلا
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 هل باتكلا تاعوضوم سّرهَف

 57 اهنم ركذأ ٌةدع باتكلا اذه َقيقحت يرايتخا بابسأ

 ه6 هه اس هاو هاو هع ة افعال هده هدو أوو هيفا ف ةعق هاف باتكلا اذه ىف ىلَمَع

 0 هقفلا لوصأ ملع ٌةأْشَن

 . ديعقت وأ ليصأت نود ّيعقاولا دوجولا ةلحرم :ىلوألا ةلحرملا

 فيلأتلاو نيودتلا نود ليصأتلاو ديعقتلا ةلحرم :ةيناثلا ةلحرملا

 ا ع نيودّنلاو فيلأّتلا ةلحرم :ةثلاثلا ةلحرملا

 ا م ل هقفلا لوصأ ملع يف فيلأّتلا قرط

 2211 ةعفاشلا ةقيرط وأ نيملكتملا ةقيزطتب ا

 يا اا طا ةّيفنحلا ةقيرط وأ ءاهقفلا ةقيرط - ب

 2 خا املا ا ”٠ قيكةيزرظلا' نيبب عملا ةقيرطاد خب

 0 ل ةّصاخ ةقيرط د

 ا ا هلك يكبشلا نيدلا جات مامإلا ةمجرت :لّوألا ُبابلا

 0 يكيسلا باّمولا دبع نيدلا جات مامإلا ةمجرت :لوألا لصقلا
 ةاوقوا وس لا هنَكَنَو هُدِلَوُمو سو ءةهمسا ةيكيّسلا : لوألا 5 ا



 ا هذيمالتو هُحويش : يناثلا ثحبملا

 0 يكبسلا نيّدلا جات مامإلا ٌحويش

 0000 يكبسلا نيّدلا جات مامإلا تافّلؤم :ثلاثلا ثحبملا

 . ٌئكبشلا ُمامإلا اهَدّلقَت يتلا فئاظولاو بصانملا :عبارلا ثحبملا

 0 هثافوو ةّيملعلا يكبسلا جاتلا مامإلا ٌةناكم : سماخلا ثحبملا

 ك5 ٌيعفاّشلا يّلحملا نيّدلا لالج مامإلا ةمجرت :يناَّنلا ّلصَملا

 000 ا ُيَلَحَملا ُمامإلا :لّوألا ٌتَحْبملأ
 و وَ 8 و

 را اان طل ردم ف دافا هر ةئاو 8 ردع ها ل مل هتينكو ءهبقلو « هبسنو «همسا

 1101111 1 ذا هذيمالتو هُحويش :يناّثلا ٌتَحِبَملا

 2070 ّىَّلحملا نيّدلا لالَج مامإلا ُتافّلْوم :ُتلاَثلا ٌتَحِبَملا

 . ىَلحَملا ٌمامإلا اهَدّلَقَت يلا فئاظّولاو ُبِصانملا : ُعباّرلا ُتَحِبَملا

 2000 هئافوو ةّيملعلا يّلحَملا مامإلا ٌةناكَم : سماخلا ٌتَحِبَملا

 0 ّينارعّشلا ٍباَّمَولا ٍدِبَع ماَمإلا ٌةمجرَت :يناّثلا ُبابلا

 0 ٌينارعّشلا باّهَولا ٍدبع مامإلا ٌرصَع :ٌلَّوألا ّلْصَملا

 ا ةسابتلا ةلاحلا :لذألا دخلا

 00 ةّيعامتجالا ٌةلاحلا :يناَّثلا ُتَحِبَملا

 0000 ةئاقتلاو ةكلملا ةلاخلا © كلاقلا: تََبَعْلا

 ٍلوُصألا ملِع ٍدِصاَعَم ىلإ ٍلوُصؤلا ٌجاَهْنِم | 1 4 ١



 ل باتكلا تاعوضوَم سّرهُف

 لا ةَّيصخّشلا ٌينارعّشلا ٍباَّمَولا ٍدِبَع مامإلا ٌةايح :يناَّثلا لْصَلا
 0 هئأشتو هُدلوَمو هُبَقَو هُتيِنُكو هْبَسَتو هُّمسا :لّوألا ُتَحِبَملا

 0 هتيَب لهأو ينارَعَّشلا مامإلا ٌةرسأ : يناثلا ثحبملا ماو

 ]25ش هئافصو َينارعَّشلا مامإلا ٌقالخأ :ْثلاَّثلا ثحبملا

 5200 ةّيملعلا ينارُعّشلا ٍباّمّولا دبع مامإلا ٌةايَح :ُتلاَّثلا لصَفلا

 ةرهاّقلا ىلإ هُيّلحرو ملعلل َيِنارعّشلا مامإلا ٌبّلط :لّوألا ثسحيبنلا
 0 هلأ نيف

 . هنارقأ ٌضعبو هديمالتو َينارعّلا مامإلا خوش : يناثلا ثحبملا

 . مولعلا يف هٌرُحِبتو َينارعَّشلا مامإلا ٌتاعلاطُم :ثلاَّثلا ثحبملا

 ةّيِعرَشلا مولُعلاب ٌينارعّشلا باّمَولا دبع مامإلا ٌةَلِص :ُعباّرلا ثحبَملا
 ةّنّسلاو نآرقلا يع َينارعّشلا مامإلا ةَّلِص :ُلَّوألا ُبّلطَملا

 هقفلا لوصا ملعب ٌينارَعَّشلا مامإلا ُةَلِص : يناثلا بلطَملا

 هدعاوقو هقفلا ملعب ينارَعَّشلا مامإلا ةَلِص :ثلاَّثلا بّلطَملا

 ةّيمالسإلا ةديقعلا ملعب َيِنارَعَّشلا مامإلا ٌةلِص : ٌعِباّرلا ُبّلطَملا

 فرخألا ءولشلاب ينارَعَّشلا مامإلا ةَّلِص :سماخلا بّلطَملا

 هٌراثآو ينارعّشلا باّمولا دبع مامإلا تال :سفماحلا ةكحلا
 100 لعل

 م

 هئاقب ببسو («ةهنم ور ةةسيم «هبتك ىف ندا : قسد انسلا ثحبملا
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 أ
 2 ٍ را ت1

 ها اَمَم || ١

 ٍلوّصألا ملِع ِدِصاَمَم ىلإ ٍلوُصْؤلا ٌجاَهْنِم ظل يق

 اما ٌينارعّشلا باّمولا دبع مامإلا ٌةديقع : ٌعِباّرلا لِصَملا

 0 َينارعّشلا مامإلا ٍداقتعا ٌصَخلُم :ٌُلَّوَألا ٌُتحبملا

 5١9 .... ةهباشتملا تايآلا نِم َينارعَّشلا مامإلا ٌفقوم : يناثلا ثَحبَملا

 575 .... داحّتالاو ٍلولُحلا نم ينارعّشلا مامإلا تقرع: ثلاثلا تكيملا

 قا هيلع ءاملعلا ٌءانثو ّينارعّشلا مامإلا ٌةافو :ٌسماخلا ْلصٌملا

 ٍملِع ٍدصاقُم ىلإ لوصؤلا جاهنم باتكب ُكيرعَتلا :ُنسداّسلا لصَفلا
 ااا لوصألا

 م ٌينارعّشلا مامإلا ىلإ ِهُيَبسيو باتكلا ُناونع :لّوألا ثحبملا

 ١ 2 هخسان نّمو هخسن خيراتو باتكلا اذه فيلأت نمز :يناثلا ثحبملا

 77/8 .. باتكلا اذه يف َينارعّشلا ُمامإلا هعِبّتا يذلا جهنملا :ْثلاَّثلا ثحبملا

 11 ا عا باتكلا طوطخم فصو :عبارلا ثحبملا

 1 ققحملا صنلا

 000000 ٌيناَرَعّشلا ٍباّمولا ٍدِبَع ماَمإلا ٌةَمّدقم

 1 ل ا ملِعلا اذه تاَمَّدقم يف مالكا

 0 0 هقفلا ٍلوّصَأ ٌفيرعت

 ااا ئيِلوُصَألا ٌفيرعَت

 1 ل هيطاج د وخ هقفلا ٌفيرعت

 10 1 ليلّدلا ٌتفيرعت

 لا ا ٌبّسّتكم ِرظَنلا َبِقَع لصاحلا ُملعلا

 1301 ا ركفلاو رظْنلا ٌفيرعت

 ا ا ال ا املا اسوا م ام ذحلا ٌفيرعت

 1 ما ا ل | ٌفيرعت
2 



 ا باتكلا تاعوضوُم سّرِهَف

 1 ٌدِساَقلاو ٌحيَحَّصلا ٌداقتعالا

 0 ا ا 0 ّكَّشلاو مهّولاو َّنَّطلا فيرعت
 غ0 0 ] ] ] ]ز] ]| ]ذ]1]1]1]1ز]ز1]1زذ ]11 لهجلا ٌفيرعَت

 00 لا عنا ِناَّيسْنلاو وهّسلا فيرعت

 0 ااا ٌيعرّشلا مكحلا

 0 ا ا مشا ٍفّلَكُملا لعِف ٌماكحأ
 0 ا ع لا ٌيفيلكتلا مكحلا ٌماسقأ

 ا ااا ا حاملا

 ا ا يل ٌبجاّولاو ٌضرُفلا

 ا ما ا وبلا بوٌدنَملا ُتافِداَرُم

 000 1 هيف عوُرّشلاب ٍبوُدنَملا ُماَمتإ
00 

 ا يس و حلم ُنكُرلاو ظرَّشلا ُةّماَسقْأَو ُِعضَرلا ٌمكُحلا
 اا كا ين هوست وجا اوال بلال بج قالا ييسلا

 000 ا ًءاّرجإلاو ٌةََحّصلاَو ُةَياَمِكل

 1ك ماو ام و حما بوٌدنَملاو ٍبجاّولاب صاح ٌءاَّرجإلا

 ل ُداَسّفلاو ناَلطُبلا

 ال او وب ص ةميرعلاو ةضخ لا ناي ىف :ةلآس
- 

 1 ا حيبقلاو ُنَسَحلا

 ب بوذدنَملاب ٌفيلكُتلا

 0 ا بِجاَولِل سنجب سيل ُحاَبُملا



 ٍ ٍِدِصاَقَم ىلإ ٍلوصولا ٌجاَهنِم د 0

 1 دقق يكفل
 ا ةَيافِكلا ضرَف

 ل لكلا ىَلَع ٌبِجاَو ِةَياَمِكلا ٌضرَف
 1 هيف عورشلاب ةيافكلا ضرف ُنْيعَت 2

 20 ٍةيافِكلا ضرف قوف ِنيَعلا ٌضرُف
 00 0000 ةيافكلا ٌةَّنْس 2 مو

 ّذملاو ُمَّسَوُملا ٌبجاَولا ٍنايب يف ٌةلأسم
 نا نام 0 مع ااا

 ِتوملا َّنَط َعَم اهِتقَو لَّوأ نع ةضيرفلا رخأ نم نايْضِع
 نين رق

 20 ِتوَملا َنِم ٍةَمالَّسلا َّنَط عم ةَضيرَفلا ريخأت

 0 ٌبِحاَو َوُهَف هب الإ ٌبجاَولا ُميَي ال ام
 سا ساس ا هَ ص رب 2 10 ورع م 2ع

 اع 16 ال اف م سا عش هكرت دَجَو هكرتي الإ مّرَحَملا كرت متي ال اَم

 ه-

 رمل ٌقَلْطُم

 ه6 66م 6.66م م 6م 6و.

 0 ةوركملا ل وانتي هل

 1500 نيئَمِزالتم ٌريغ ناتهج هل ٌدحاولا ُءِيَّشلا

 0 لا اا 0 ِبوُضْعَملا نم َحِراَخْلا

 »232ظ5*5 000000 حيرج ىلع طِقاّسلا

 و خو هل راح بسمو عاما ٍلاَحَملاِب ٌفيلكتلا

 0100 ٍةعيرَّشلا عورُفب ٍراَمُكلا ُكيِلْكَت

 0س عابس .. لعق نيعب تفلكتلا

 0 وع كلكل ا بلإ تال 21و
 0 بيترّتلا ىلع ٌرثكأ وأ نيّرمأب ُقّلعَتَت يتلا ٌماكحألا

 0 لّدَبلا ىلع رثكأ وأ نيّرمأب قّلعتَت يلا ٌماكحألا

 م6وثم.ه٠

 .ه.6.6م6.

 ه6 و .و



 0 باتكلا تاعوضوُم سّرهَف

20111 

 قوطنُملاك ٍزيزَعلا باتكلاب ٍةَّلعتُملا رومألا ِنايَب يف :ُلَّوألا ُباتكلا
 كلذ ريغو خوسنملاو خسانلاو نّيبملاو لمجملاو موهفملاو

 00 هناا نات امه

 ا ةرتاوتُم ٌعِبّسلا ٌتاءارقلا

 أ ا ع و ءاّرقلا نيب اهيف فّلَتْخُملا :ظافلألا

 ل ُداَّشلاب ٌةَءارقلا

 00 ٌةَرْسَعْلا ءارو ام ُذاَّضلا
 0 عا ةَنُسلاو باتكلا يف هل ىنعَم ال ٍءيش ُدورُو

 0 ا صا ٌقوظنَملا

 ا ل ا را ل ا او سلا يقوطنملا ُماسقأ

 101 ا ا ل وحاول يا و وسو طوول يجن نجمات موهفملا

 ا ا ةفلاخمو ةقفاوم ناعون موهُفملا

 0 لا هباَّشَتملاو مكحملا

 11 ا ا فس ع خلا ٌيفَح ّىنعمل عضوي ال عئاشلا ظفللا

 00 ا ةَيفيقَوَت تاغللا

 000 ا نئايقلاب ةّعللا تويت

 1 و سا وكرم هماكحأو ٌفدارتملا



 ٍلوصألا ٍملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصَولا ٌجاَهْنِم 8» 5

 ا هيفا وو وشسا كددكملا

 و

 ا زاجملا

 م مو
 0 ون يطا دة جف ان زاجملا عوفو

 زاجملا ىلإ ٍةقيقحلا نم ٍلوُدُعلا ٌبابسأ
 ظظ*)ظشظه 5 بتتلا ظفللا
 هد ضيرعلاو ةياكلا نايف لايف

 0 ةدارإلا ريغ ُرْمألا

 22271 ِبوُجْوْلِل قّلظُملا ٌرْمألا

 12570 رظحلا َدْعَب ُرْمألا

 ا بوُجؤلا َدْعَب ْيْهَنلا

 2100 ةّرَملاو ٍراركّتلل ٍرْمألا ٌءاضِتقا

 ا رْمألا يف ُةيِروَقلا

 ٍديدج رمأب الإ ءاضقلا ُمِرْلتسَي ال ُرمألا
32 

 ... ءازجإلا ٌمِزلتسُي هب ٍروُمأملاب ُنايْنإلا
 111 عسل رمال الا

 همم 66م مو م.م امو موف م ع قع اوه

 ه6 مرو مو موو. م. م.م م. و هاهو

 هوم ومو ممول. م وهو ع دماواعاو



 وع 9 0 7 ف رب

 وروا عير
 م6 م مانام م م 6م 6 ه6 ماو و اواو. هوو او هوو ف هاف و اوافأو مومعلا راّيعم

 باتكلا تاعوضوم سّرهَف

 2 2 ا ام ف وم م لونج ا ةخنا 2 رومأملا يف ةيايتلا

 ا قط ا هَّدِض نع يه وا ٌرْهَألا

 1 مل ا

 ا ؟دِضِب رثأ وه له ءىَش نع نونا

 ا ير

 ل هنيضَق

 000000 ٌداسفلا ىضتقي ٌقلطملا ِْهَنلا
 ل او م شب مح ًداسفلا ديفي ءازجإلا عيفن - 2 ا يم

 00 ٌءاسّنلا هيف 00 ال 0 0 0
 25 ناّمْعَي ال باتكلا ّلهأ ايو دجاّولا باطخ

 000 هباطخ مومُع يف ٌلْخاَد ّبِطاخملا

 ا مومُعلل اهوحّنو مهلاومأ نم ذُح

 هم. 06م م66 مع م و دم رو و م او ع و او و هو هو و و و. ها وافاق هاف

 ه6... ومو



 4 : 7 لا ا
 ٍلوصالا ملِع ِدِصاَمَم ىلإ ٍلوصولا ٌجاَهْنِم ش لأ مالا اَمَم ىلإ لوصؤلا 8 ١

 1 ا و ل ا ل ةنسلاب ةنسلا صيصخت

 رق اح لا ا اما اولا نقم باثكلاب ةّنّسلا ٌصيِصْخَت

 1 ا لاخلا سايقلاب لا باتكلا ضصيصختت

 1 ا هريرقتو ْدَلِلَي هلعفب ٌصيصخنلا

 مقل د قلطفلا  ةفيرعت دقملاو قلطملا فكم
2 

 1 وما ا ا و ا دّيقملا ٌفيرعَت

 0 0 1 ليوأتلا ٌماسقأ

 اا 0 لّمَجملا فيرعت

 1 َكلذك ّسيلو ٌلامجإلا هيف َّنْظُي ام
 000 ا ] ]ز] ]ز]ز]ذز]ذ] ]1 ٌلامجإلا هيف ُنوكَي ام
 ا روهمجلا دنع َةّنّسلاو باتكلا يف ٌعِقاو لّمجملا

 2 ل مل جاو الاب ٍناِيَب ريغ نم لّمجملا ءاقب

 01 ةجاحلا ٍتقو ىلإ هنايبو ِةِكَي هغيلبت ريخأت ٌزاوَج

 لك اهيناعَم ةفرعم ىلإ ُجاتحَي يتلا ءامسألاو يفورُحلا ُثَحِبَم
 4٠١ َنورشعو ٌةَعبَس اهُنَّدِعو رابخألاو ٍتايآلا يف اهِدورُو ةّرْثكِل ؛ ِهيقَ

 ا ْخْسّنلا ٌفيرعَت ْخْسنلا ُتَحِبَم

 ا اما عامجإلاب حسنا

 111 م و واو و 6 ميركلا ٍنآرقلا يف خسنلا

 111 ب ا ا ةئسللو نآرقلل ٍنآرقلا خس ٌراوَج

 ااا 0 0 ةّنسلاب نآرقلا خسّت ٌزاوَج



 وبما اي . :وضوم سررهف باتكلا تاعوضوَم ده

 ل نا ل بنوا أ ووو ع ةّنسلاب ةّنسلا خْسَن ٌزاوج
 111 ل قلاش ا علا وع 2
 0 وسواس اوستاساسا و نفطستل سايقلا حسن

 اا 0 ةفلاخُمملا موهفمب خسّنلا

 اوس واس سس تكرم لقثأ لَدَبب حسّنلا
 0 ااا ٍلَدَب الب خسّنلا

 1 ٍفيلاكُتلا عيّمج حست

 27721 0 ا وت ا قو طملم اما الم ىلاعَت هللا ٍةفرعُم بوجو خسن

 11 ا ْخِساّنلا ٌةفِرعَم
 ا

 00 ا ٍريزَعلا باتكلا ٌتِحاَبَم ثهتنا

 484 .... :قيفوتلا هللابو ُلوقنُك ءورهطُملا لا ثحبم يف عَرشنلو
 ااا 0 ذب اهب ُقّلعَتَي امو ةَرّهطُملا ةّنّسلا ُتَحْبَم

 1 ةّنّسلا ٌفيرعَت

 ا م ُمالَّسلاو ٌةالَّصلا ْمِهيلَع ءايبنألا ُةَمصِع

 1 و وام هِزاوَج ىلع َليِلَد ءيشل لك هريِرقَت

 00 اا هلي ىلا ُلاعفأ

 1 1 لا فاو وك دنس ب اوال لغفلاو ٍلوَقلا ٌضْراعَت

 00 (ِةَرْمَهلا حْنفي) ٍراَّبخألا يف ُمالكلا

 11 ا وا ا ا رّبَحلا ماسقأ
 1 ا هبذكي ٌعوطقملا رّبَحلا :ًالّوأ

 0 0 ا 0 0-- ِثيِدَحلا عْضَو ُبابسُأ

 ا ا ا هقذصب ٌعوطقمملا ٌربَحلا : ًايناث

 11 ل ل هب ا و رتاوتملا رّبَحلا فيرعت



 هلِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصولا ٌجاَهنِم 8 55

 ا يونعملاو ٌئظفللا ٌرتاوتملا

 ا ا سو رتاوتملا رّبَحلا يف ُدَّدَعلا

 121 رتاوتملا ٍةاوُر يف ةّرّبتعم ريغ ظورش

 2 رتاوتُملا رّبَحلا َنِم لِصاَحلا ٌملعلا

 1110 رّبَحلا قفو ىلَع عامجإلا

 0 ٌقدِص رُثاوّتلا عْمج نم ٌرَمُملا ٌربَحلا

 (شضيفتسُملاو ٍدجاولا َُيت) نوُظَملا ُرَبكلا :ًائلاَ
 0 َمْلِعلا ٍدِحاَولا رَبَح ٌةدافإ

 0 دِحاَولا ٍرَّبَخب لمعلا توجو

 ا عرملل لصألا ٌبيذكت

 20 ٍلودعلا نم هريغ نع هاوَر اميف لُدَعلا ٌةدايز

 0 ريكا ىضفت َكذَح
 211111 11 هئياور لَبقُت ال نَم ُةَلَأسَم

 )ط1 ةلاَدَعلا لوهجم اقر
 515000 ًالِهاَج ٍقّسِفُم لعف ىلَع َمَدقَأ نَم ٌةَياوِر -

 اذ ذآ 0 لانكا

 00 ٍةداهَّشلاو ةياوّرلا

 ا و ا ونت ليدعّتلاو ٌحرَجلا هب ُتْبْتَي ام

 ا ا ا ٌيباحّصلا ٌفيرعَت
2. 

 ا 0 ةباحَصلا ٍةفرعُم قرط نِم

 ه9. 66 هم هاهو

 هه 6م مم .6م 6

 هو .ه6م6م هم و



 ميا وسلك طواف اق ا طق نم مُهَْلُك ُلوُدَُع ل ةباكجملا

 ل ل قيلوص ل دنع لسرتلا ثينلعتلا

 000 لّسرُملا ِثيِدَحلاِب ٌحاجِتخالا

 ا دتيملا عع تعفأ لورفلا

 ا ىنْعَملاِب ثيِدَحلا ةّياور

 10001 ثيدحلل ٌئِباحَّصلا ةياور ظافلأ

 هيلا طوقا هو وا وسلاما واس سا نفد عامجإلا ع

 00 نيملسملاب ٌصاخ ٌعامجإلا

 1000000 ٍلوُدْعلاب صاخ ريغ عامجإلا

 211 عامجإلا يققَحَتِل طرَش نيدهتجُملا لك ُقاَّنا
 15 + و6 ةباحنشلاب ماك ريع غامجإلا
 0 لكك َيَِّنلا ةايح يف ٍدِقَعْنُم ريغ ٌعامجإلا

 مهعَم ٌرْبَتِعُم ةباحّصلا ٍقافَّتا ّتقَو دهّتجملا ّيعباتلا ةقفاوم

 اا ًاعامجإ ريتعي ال اه رك

 ا ا داحآلاب ٌلوقنَملا ٌعامجإلا

 م رئاوّتلا ُددَع نيعمجُملا يف طَرتشُي ال

 00 ا ٍةَجَح ريغ دحاولا دهتجملا ٌداهِتْجا

 )»292 0000 عامجإلا يف ٍرْضَعلا ضارقنا

 2 و و عامجإلا يف طّرتشم ريغ نَمَّزلا يِدامت

 0 201010000 ةقباّسلا ممألا ٌعامجإ
 0 سايقلا ىلع ٌديَتسُملا ٌعامجإلا
 000 مهِفالخ دعب َنيِدِهَتحُملا ٌقاََتا

 000 00 ا ليق ام ّلَكَأِب ُكّسمّنلا
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 ٍلوُصألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصّولا ٌجاَهْنِم

 0 بسس ع يك ٌيِتوكّسلا عامجإلا

 21100 ةّيلقعلاو ةّيويِنّدلاو ةّينيَّدلا رومألا يف ٌعامجإلا

 0 موصعملا عامجإلا يف طّرتشي ال

 100 1 1 عامجإلا دكَبسم
 كك

 ا وا ا عامجإلا ٍقْرَح ٌةمْرُخ

 0 ةلِعلا:وأ ليواتلا وأ ليلثلا زاهظإ ٌراوُج

 0 ةّمألا ٍدادِترا ٌعانتما
 220 هب ْفّلَكُي مل ِءيَش لهَج ىلع ٍرْصَع يف ةّمألا قانا
 1 ًاقباس ًاعامجإ ُداَضْي ال ٌغامجإلا

 55 ٌىنَظ وأ ٌئعطق ليلد هُضِراعُي ال ٌعامجإلا

 وق ا ا دمام هيلع عّمجملا ٍدِحاَج م

 . تاَريِدَقّتلاو صَحّرلاو ٍتاراّمَكلاو ٍدودُحلا يف سايقلا نايَرَج
 1 ملا 1510008 بابْسألا يف ُسايِقلا

 0 تاةدابِعلا ٍلوصأ يف ُسايِقلا
 1 اا تاّيِلَمَعلا يف ُسايِقلا

 0 وو 4 داو وحسام مط دما عرش وع لس تسال عامجإلا ةّيجح

055 



 باتكلا تاعوضوَم سّرهَف

 ا
 0 ٍلالُدِيْسالا ُتَحِبَم
 317000000000551 ٍلالُدِتْسالا ٌفيرعَت

 باحصتشسالا ةّيجَح

 مل مام ليلّدلاب ىفاّنلا ةّبلاطم
 و : 0 ةنألا وأ تَحأآلاب ٌلخألا
 ومقر

 اهدعيو ةّوبتلا لبق قِباَس عرشب للي ىلا ُدّيَعَت

 506 لجلا عِفانّملاو ميرحّتلا ٌراضَملا لصأ

 ناَسحِتْالا ٌةَّيَجُح

 0 ٌيباحّصلا ىلع يِباحَّصلا ٍلوَق ٌةّيَجُح

-_ 

 و 4 0 يبت“ 0

 ا ةفيرعتو هتّيجح ْمَدَع :ماهلإلا
 ا سس اب ةسيئّرلا ِهَقِفْلا دِعاوَق 20 ع ع. ل :
 0 ةميتاَح د 27

 اهِضْراَعَت َدنِع َةّلدَألا نيب حيجارّتلاو ٍلُداعَتلا ٌتَحِبَم

 100 نيَعِطاَقلا ُلُداَعَت

 211111 1 1 نيترامألا ُلّداعَت
3 

 500 دهّتجملا ٍلاوقأ ضراعَت

 1 دهتجملا لوق ىلع ٌحّرْحَملا لوقلا

 55750000 حِجاّرلا ٍلوَقلاب ٍلّمَعلا ٌبوجُو

 ا تاّيعطّقلا يف ٌحيِجرَتلا

 ا ل ا 0 خسان رخأتملا

 231000 ٍةاوُرلاو ةلدألا ٍةَرْثَكِب ُحيِجرّتلا

 م2 ”انفوخأ ءاخلا نم ىلوأ نيللدلا لامعغإ

 ا ٍدانْسإلا بَسَحِب ُحيِجرَّتلا

 0 هفعَضو ِهِتوُق ٍرابتغاب سايقلا ُماسق

 كال ل ل0 ل 101 1 1110101011 1 1111 1 1 1 1-1

 هو ثوم ثول. ثء وو وو مو. و وهم هم مع و ده م واه

 .ه.606و 6م م66 مو مام اواو.

 هوم. ثم م موق و وفوه

 ه.6-م6و مم 6 م مو م و وه

 هو 6م هع و ووو . واهو
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 5 ٍلوُصألا ملِع ٍدِصاَقَم ىلإ ٍلوُصُؤلا ٌجاَهْنِم

 060:6 ٠ ضع علا كاف ل ولا واع هو كمل ِثيِدَحلا ِنْيَم ٍبَسَحِب ٌحيِجرَتلا

 586 ٍةدايز ىلع لمتشملا ٍثيدحلا ميدقت

 هل ظافلألا ٍتالوُلدَم بسحب حيجرّتنلا
 0 ّصَنلا ىلع عاَمْجِإلا ميدقت

 0 ا و نيَعاَمْجِإلا َنيب ٌحيِجَرَّتلا
 330 م ةةداوتقلا ضوومللا يواسّن

 ل ا ا ٍداهتجالا ُتَحِبَم

 0 17 ا ا ا ا ا ٍداَهَيْجالا ٌفيِرْعَت

 65017 < ياك مم اجلا من سو طخ خف بام ةلظؤوشو دهّتِجملا ُماسقأ

 91 ةلظورشو قلطُتلا ذهتجملا : ًالّوأ

 0 01351 ٍداَهَتِجالا عاقيإ طورُش
 ها ل هيف طّرتشت ال ىتلا ٌروُمألا : مع 8 ا

 0 0 0 ديقملا دهتجملا + ًايناك
 و

 5517 ب سم اس اا مسا اا ونس اًيئفلا ٌدهتجُم : ًائِلاَث

 ااا ا 1 ا هٌعوقوو ِهكَ َنلا ٌداهِتجا ٌزاوَج

 51 م ا واق هداهتجا يف ٌموُصعَم لب ْننلا

 ا للك ورْضَع يف ٌعقاّوو ٌرئاَج ُداهِتجالا

 ا ]  ] ] ] ]| ]1 ]1]ذ1]1] ٍداهتجالا يف ٌبيصملا

 00 ٌدحاو تاّيلقعلا يف ٌبيصُملا :الّوأ

 ا تاتعرشلا ئف تيضملا +اينا

 ا 0 تاّيِداهتجالا يف مكحلا ضقت

 0 ا داهتجالا يعن
5 

 21 ا و كم وما ع ضيوفّتلا

 هزل سن دبع هلو ورا راو ٍروُمْأَملا ٍرايتحلاب ٍرْمألا ُقيِلعَت



 ٌريفحتلا ةمتاخ

 باتكلا تاعوضوُم سّرهُف

 باتكلا تاعوضوَم سّرهَف

 2 - 2 2 .٠

 هقول مزق هد هلا قاما درو ها هكون هتف ليلقتلا ثفيرعت : ةلاسم

 ٍداهتجالا َةَْنُر ْغْلَي مل نمو ٌيّماعلا ىلع ٍديِلقَّتلا ٌموزل
 0 ٍديِلََّتلا هيلع مّرحَي ْنَم

 ا دهّتِجُملل ةَعِقاَولا ٌرٌّركت

 000 ٍلوضفَملا ٌديِلَت

 )ط1 ثمل مِلاعلا ٌديلقّت

 11011176 ِءامَّلُعلا نِم هؤاتفتسا زوجي نَم

 0 ُهاوْنَق يف يتفُملا ٍذَحْأَم نَع ٌَيماَعلا ٌلاَوُس

 0 ءاقال ل وطن نك هلا
 000 ذهتجم نع ناَمدلا ُدُلُخ
 .. ِهّلَأَس وأ هلوقب َلِمَع اذإ ٍدِهَتِجُم ٍلوقب َيّماَعلا ُماَرْلِ
 ا نيِدهَتِجَملا ِبِهاَذَم نِم نعم ٍبَمْذَم ُمازِتلا
 وس
 0 دام ا وسو فاو اوت ع خل ٍِبِهاذَملا يف صَحرلا ٌعْبَت ا

3 

 هله هلد هد

 ه6 6و6و6 م.م 6. 6.6 د. و و و اوفو هو وف مه هاو او هاه اه دو و هو و .ءافقاو هاعاواه اه

 1 و م ديحوتلاو داقتعالا يف ٌديِلَعّتلا

 دا م ا الا م م د امال دلقملا ناميإ ة ُةَحَحِص

 210 .ملعأ ىلاعت هللاو

 :ةسلاشلا تر قفاز ماكتا ردا كلو اكلو

 إظ1111101 1 1 1 1 0 خساّتلا ةمتاخ

 هه. مو مهم م. ٠

 هم 6مم 66م6.

 ه6 6م ثمة عو




